VšĮ “Adutiškio senelių namai”
Direktoriaus
ĮSAKYMAS
DĖL KAINŲ NUSTATYMO
2021 m. lapkričio mėn. 24 d.

Kainos, kurios įsigalioja nuo 2022 m. sausio mėnesio 01 dienos :
1. Kainos savivaldybėms.
1.1. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslauga senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims – kalendorinis
mėnuo 970,00 eurų;
1.2. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslauga asmenims su sunkia negalia – kalendorinis mėnuo
1060,00 eurų.
2. Kainos privatiems klientams.
2.1. Ilgalaikė globa. Paros kaina - 29 eurai, (mėnuo 870 eurų);
(Galioja tik savarankiškiems, be rimtesnių ligų klientams, už paslaugas apmokant savarankiškai, be valstybės
paramos, t.y. be trišalės sutarties su savivaldybių socialinės paramos skyriais. Trumpiausias terminas 120 dienų,
paslauga naudojantis trumpiau, paslaugos kaina 32 eurai para);
2.2. Ilgalaikė globa. Paros kaina - 32 eurai (mėnuo 970 eurų);
(Galioja iš dalies savarankiškiems klientams su ligomis, trumpiausiais terminas 61 diena);
2.3. Ilgalaikė globa. Paros kaina – 35 eurai (mėnuo 1060 eurų);
(Galioja klientams su sunkia negalia, trumpiausias terminas 61 diena);
2.4. Trumpalaikė globa - 35 eurų per parą (mėnuo 1060 eurų);
(Galioja užsakant paslaugą iki 60 dienų, tik savarankiškiems be rimtesnių ligų klientams);
Į kainą neįtraukta: asmeniniai vizitai pas gydytojus, gabenimas įstaigos transportu pagal asmeninius
pageidavimus, siuntinių pervežimas.
2.5. Globa sunkios būklės klientams arba su specialiais poreikiais. Paros kaina - 35 eurai, (mėnuo 1060 eurų);
(sunkios būklės klientams, trumpiausiais terminas 61 diena arba klientams sudarant trišalę sutartį su
savivaldybių socialinės paramos skyriais). Į šią kainą neįtraukta: gabenimas įstaigos transportu pagal
asmeninius pageidavimus, siuntinių pervežimas.
2.6. Trumpalaikė globa sunkios būklės klientams - 39 eurai para (mėnuo 1170 eurų);
(Galioja gaunant paslaugą iki 60 dienų, sunkios būklės klientams);
2.7. Ypatingai sudėtinga kliento sveikatos ar psichikos būklė – 49 eurai para;
2.8. Paliatyvioji globa. Paros kaina 69 eurai;
2.9. Artimųjų paieška. Kaina priklauso nuo sudėtingumo 100-1000 eurų;
2.10. Asmens transportavimas lengvuoju automobiliu 0,60 eurų 1 kilometras (kelias skaičiuojama į abi puses);
2.11. Pilnas laidojimo paslaugų aptarnavimas. Pagal išankstinį susitarimą arba 1000 - 5000 eurų.
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