
 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MAITINIMO, MEDIKAMENTŲ, PATALYNĖS IR APRANGOS NORMATYVŲ 

PASVALIO RAJONO SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE 

PATVIRTINIMO 

 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. T1-240 

Pasvalys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų 

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

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

patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 28 punktą, vykdydama Lietuvos higienos normą HN 

125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-

133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 3 d. 

įsakymo Nr. V-1372 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) (su 

visais aktualiais pakeitimais), VII skyriaus reikalavimus, atsižvelgdama į Pasvalio socialinių paslaugų 

centro 2022 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 2-707 „Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės 

finansinio normatyvo patvirtinimo 2023 metams“, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių 

užimtumo centro „Viltis“ 2022 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. SD-169 „Dėl maitinimo, medikamentų, 

patalynės finansinių normatyvų 2023 m. tvirtinimo“, Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų 2022 

m. gruodžio 2 d. raštą Nr. SD-206 „Dėl mitybos, medikamentų. patalynės ir aprangos normatyvų“, 

Pasvalio „Riešuto“ mokyklos 2022 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. V3-173 „Dėl maitinimo, medikamentų, 

patalynės išlaidų finansinių normatyvų didinimo“, viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2022 m. 

gruodžio 1 d. raštą Nr. R3-581 „Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės normatyvo 

patvirtinimo 2023 metams“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti maitinimo išlaidų finansinį normatyvą (parai) vienam socialinės globos gavėjui: 

1.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir laikino 

atokvėpio paslaugos socialinės globos institucijoje – 6,00 Eur; 

1.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“: 

1.2.1. dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugos socialinės globos institucijoje – 

4,50 Eur; 

1.2.2. trumpalaikės socialinės globos iki 5 parų ir laikino atokvėpio paslaugos socialinės globą 

institucijoje – 6,00 Eur;  

1.3. Grūžių vaikų globos namuose ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, palydėjimo 

paslaugos jaunuoliams su apgyvendinimu: 

1.3.1. nuo 3 iki 7 metų amžiaus – 6,00 Eur;  

1.3.2. nuo 8 ir vyresniems – 7,50 Eur;  

1.4. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje: 

1.4.1. dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugos socialinės globos institucijoje: 

1.4.1.1. nuo 6 iki 10 metų amžiaus – 3,45 Eur; 

1.4.1.2. nuo 11 iki 20 metų amžiaus – 3,70 Eur; 

1.4.1.3. nuo 21 iki 29 metų amžiaus – 4,10 Eur; 
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1.4.2. trumpalaikės iki 5 parų socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugos socialinės 

globos institucijoje: 

1.4.2.1. nuo 6 iki 10 metų amžiaus – 4,40 Eur; 

1.4.2.2. nuo 11 iki 20 metų amžiaus – 4,70 Eur; 

1.4.2.3. nuo 21 iki 29 metų amžiaus – 5,20 Eur. 

1.5. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje ilgalaikės 

(trumpalaikės) socialinės globos institucijoje – 5,20 Eur. 

2. Patvirtinti išlaidų medikamentams finansinį normatyvą (parai) vienam socialinės globos 

gavėjui: 

2.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos ir laikino 

atokvėpio paslaugos socialinės globos institucijoje: 

2.1.1. su sunkia negalia – 1,45 Eur;  

2.1.2.  senyvo amžiaus ir asmenims su negalia – 0,75 Eur; 

2.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“: 

2.2.1. trumpalaikės iki 5 parų socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugos socialinės 

globos institucijoje: 

2.2.1.1 su sunkia negalia – 0,07 Eur; 

2.2.1.2. su negalia – 0,04 Eur;  

2.2.2. dienos socialinės globos ir atokvėpio paslaugos socialinės globos institucijoje su negalia 

ir su sunkia negalia – 0,04 Eur; 

2.3. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose – 1,00 Eur; 

2.4. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje dienos, trumpalaikės iki 5 parų 

socialinės globos ir laikino atokvėpio socialinės globos institucijoje su negalia ir su sunkia negalia – 

0,08 Eur; 

2.5. viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės Socialinės globos padalinyje – 2,00 Eur. 

3. Patvirtinti patalynės ir aprangos finansinį normatyvą (mėnesiui) vienam socialinės globos 

ir atokvėpio paslaugos paslaugų gavėjui: 

3.1. Pasvalio socialinių paslaugų centre – 9,10 Eur;  

3.2. Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“ – 2,00 Eur;  

3.3. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namuose – 65,00 Eur; 

3.4. Pasvalio „Riešuto“ mokyklos Socialinės globos padalinyje – 2,49 Eur. 

4. Patvirtinti 20 proc. didesnius nei sprendimo 1 punkte nurodytus maitinimo finansinius 

normatyvus: 

4.1. Pasvalio socialinių paslaugų dienos centro lankytojams, pagalbos į namus, laikino 

atokvėpio socialinės priežiūros asmens namuose, dienos socialinės globos asmens namuose ir laikino 

atokvėpio socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams, darbuotojams, svečiams, Pasvalio 

rajono Grūžių vaikų globos namų darbuotojams ir svečiams; 

4.2. Perkant maitinimo paslaugą – Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo 

centrui „Viltis“ ir Pasvalio „Riešuto“ mokyklai. 

5. Patvirtinti 25 proc. didesnį nei sprendimo 1.3 papunktyje nurodytus mitybos finansinius 

normatyvus Grūžių vaikų globos namų vaikams švenčių dienomis. 

6. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. 

sprendimą Nr. T1-54 „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio 

rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ (su visais aktualiais 

pakeitimais). 

7. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir skelbiamas Teisės aktų 

registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės meras  Gintautas Gegužinskas 


