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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MERKINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ 

PATVIRTINIMO 
 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-IX-433 

Varėna 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu 

ir 26 straipsnio 3 ir 8 dalimis, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo lėšų ir 

apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. 

nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos 

patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Merkinės globos namų teikiamų paslaugų sąrašą ir kainas (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. 

sprendimą Nr. T-VIII-294 „Dėl Merkinės globos namų teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų 

patvirtinimo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras         Algis Kašėta 

 

 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Dalia Stankevičiūtė   

2020-09-29 
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PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. rugsėjo 29  d. sprendimu  

Nr. T-IX- 433   

 

 

MERKINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 
 

  Specialiųjų socialinių paslaugų pavadinimas Paslaugos kaina vienam 

asmeniui per mėnesį, Eur 

1. Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir 

senyvo amžiaus asmenims 

763 

2. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia 

ir senyvo amžiaus asmenims 

763 

3. Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems ir senyvo amžiaus 

asmenims su sunkia negalia 

870 

4. Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems ir senyvo amžiaus 

asmenims su sunkia negalia 

870 

5. Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems ir senyvo amžiaus 

asmenims su sunkia negalia (be maitinimo) 

354 

6. Dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia, 

senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems ir senyvo amžiaus 

asmenims su sunkia negalia (su maitinimu) 

421 

   

  Bendrųjų socialinių paslaugų pavadinimas Paslaugos kaina, Eur 

1. Informavimas Nemokama 

2. Konsultavimas Nemokama 

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas Nemokama 

4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne Nemokama 

5. Transporto paslaugų organizavimas 0,64 Eur/1 km 

6. Sociokultūrinės paslaugos Nemokama 

7 Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas:   

7.1.  Skalbimas 3,20 Eur vienas skalbimas 

(iki 5 kg) 1 kartas per 

savaitę asmeniui 

7.2. Prausimasis duše 2,00 Eur 1 kartas per 

savaitę asmeniui 

7.3. Prausimasis vonioje 3,00 Eur 1 kartas per 

savaitę asmeniui 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 


