
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D.

SPRENDIMO NR. TS-222 „DĖL UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2021 m. gegužės   d. Nr. TS-

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir

atsižvelgdama į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2021 m. gegužės 11 d. raštą Nr. 2E-37 „Dėl

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“,

Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. TS-

222 „Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų

nustatymo“:

1.1.  pakeisti priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Socialinės priežiūros paslaugos

Paslaugos

pavadinimas

Paslaugos apibrėžimas ir/arba

sudėtis

Paslaugos teikimo

trukmė/

dažnumas

Paslaugos

kaina

(vieno vnt.)

2.1. Apgyvendinimas 

savarankiško 

gyvenimo namuose

(Pačkėnų

savarankiško 

gyvenimo namai)

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir 

atstovavimas,

apgyvendinimas, socialinių 

gyvenimo įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir (ar) palaikymas, ir 

(ar) atkūrimas (savitvarka, 

asmens higiena, sveikos 

gyvensenos įgūdžiai, namų 

ruošos darbai, namų saugumas,

švaros virtuvėje ir namuose 

palaikymas, maisto ruošimas, 

biudžeto planavimas, pinigų 

taupymas ir valdymas, 

naudojimasis banko 

paslaugomis, apsipirkimas, 

orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju 

transportu ir kt.).

Pagal poreikį Nemokamai

2.2. Laikinas 

apnakvindinimas

Informavimas, tarpininkavimas

ir atstovavimas, nakvynės 

suteikimas, minimalios 

asmeninės higienos paslaugų 

Pagal poreikį, bet

nepertraukiamai

gali būti teikiama

ne ilgiau kaip

Nemokamai

Elektroninio dokumento nuorašas



organizavimas (pvz., dušas), 

minimalių buitinių paslaugų 

organizavimas (pvz., 

virtuvėlė), esant poreikiui, 

sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas.

7 paras

2.3. Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir 

atstovavimas,

bendravimas, psichologinė 

pagalba, psichosocialinė 

pagalba, laikinas 

apgyvendinimas, kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas 

ir (ar) palaikymas, ir (ar) 

atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveika gyvensena, 

namų ruoša, namų saugumas, 

švara ir tvarka, maisto 

ruošimas, biudžeto planavimas,

pinigų taupymas ir valdymas, 

naudojimasis banko 

paslaugomis, apsipirkimas, 

orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju 

transportu ir kt.),darbo įgūdžių 

ugdymas, apsaugos 

organizavimas, kitos 

paslaugos, reikalingos 

konkrečiam asmeniui 

Pagal poreikį Nemokamai

2.4. Psichosocialinė 

pagalba

Informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir 

atstovavimas,

bendravimas, psichologinė 

pagalba, kitos paslaugos.

Pagal poreikį 

dienos metu, esant 

poreikiui, gali būti 

organizuojamas 

laikinas 

apnakvindinimas

Nemokamai

2.5. Pagalba 

globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems 

globotojams, 

įtėviams ir šeimynų 

dalyviams ar 

besirengiantiems jais

tapti

Informavimas,

konsultavimas (įskaitant 

tęstinį), tarpininkavimas,

mokymų organizavimas 

(įskaitant tęstinį), savitarpio 

pagalbos grupių 

organizavimas, kitos 

paslaugos.

Kaip nurodyta 

Globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės priežiūros 

tvarkos apraše, 

patvirtintame 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos

ir darbo ministro 

Nemokamai



2018 m. sausio 19 

d. įsakymu Nr. A1-

28 „Dėl Globos 

centro veiklos ir 

vaiko budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės priežiūros 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“

1.2. pakeisti priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „3. Specialiosios paslaugos (socialinė globos paslaugos)

Paslaugos

pavadinimas

Paslaugos apibrėžimas ir

sudėtis

Paslaugos teikimo

trukmė/dažnumas

Mato

vnt.

Paslaugos

kaina, Eur

(vieno vnt.)

3.1. Trumpalaikė

socialinė globa

Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas,  

apgyvendinimas, psichologinė-

psichoterapinė pagalba ar jos 

organizavimas, socialinių 

įgūdžių ugdymas, palaikymas 

ir (ar) atkūrimas, kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

(savitvarka, asmens higiena, 

sveikos gyvensenos įgūdžiai, 

namų ruošos darbai, namų 

saugumas, švaros virtuvėje ir 

namuose palaikymas, maisto 

ruošimas, biudžeto planavimas,

pinigų taupymas ir valdymas, 

naudojimasis banko 

paslaugomis, apsipirkimas, 

orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju 

transportu ir kt.), darbo įgūdžių

ugdymas ir dienos užimtumas 

(siuvimas, mezgimas, audimas,

dailės dirbiniai, keramika) ar jo

organizavimas, laisvalaikio 

organizavimas, asmeninės 

higienos paslaugų 

organizavimas (skalbimo 

paslaugų ir t. t.), maitinimas 

(vaikams, asmenims su 

negalia, senyvo amžiaus 

asmenims), ugdymo 

Vaikams, laikinai 

likusiems be tėvų 

globos iki vaikui 

pasibaigs laikinoji

globa, bet ne 

ilgiau nei 18 

mėn.;

socialinę riziką 

patiriantiems 

vaikams iki 

vaikas bus 

grąžintas į šeimą, 

bet ne ilgiau nei 6

mėn.;

vaikams su ne 

mažiau kaip 12 

val. per parą, iki 6

mėn. per metus 

arba iki 5 parų per

savaitę, 

neterminuotai 

institucijoje

Mėnuo

Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Palangos g., 

Utenos m. ) 

2100,00 Eur

Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Užpalių g., 

Utenos m.) 

2100,00 Eur

Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Naujasodžio 

g., Utenos m.) 

2000,00 Eur



organizavimas (vaikams su 

negalia ir suaugusiems 

asmenims su negalia iki 21 

m.), sveikatos priežiūros 

paslaugos (gali ir nebūti), kitos 

paslaugos, reikalingos 

asmeniui pagal jo 

savarankiškumo lygį

3.2. Ilgalaikė 

socialinė globa

Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, apgyvendinimas,

socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas ir (ar) 

atkūrimas (savitvarka, asmens 

higiena, sveikos gyvensenos 

įgūdžiai, namų ruošos darbai, 

namų saugumas, švaros 

virtuvėje ir namuose 

palaikymas, maisto ruošimas, 

biudžeto planavimas, pinigų 

taupymas ir valdymas, 

naudojimasis banko 

paslaugomis, apsipirkimas, 

orientavimasis aplinkoje, 

naudojimasis viešuoju 

transportu ir kt.), tvarkant 

pinigų apskaitą, įsigyjant 

prekes ir mokant mokesčius, 

planuojant ir atliekant namų 

ruošos darbus, bendraujant, 

savarankiškai tvarkant 

patalpas, aplinką ir pan.), darbo

įgūdžių ugdymas ir dienos 

užimtumas (siuvimas, 

mezgimas, audimas, dailės 

dirbiniai, keramika ir pan.) ar 

jo organizavimas, laisvalaikio 

organizavimas, pagalba 

rengiantis, maitinantis, 

prausiantis ir kitokio pobūdžio 

pagalba, asmeninės higienos 

paslaugų organizavimas 

(skalbimo paslaugų ir pan.), 

maitinimas, sveikatos 

priežiūros paslaugų (slaugos) 

organizavimas ar teikimas, 

kitos paslaugos, reikalingos 

asmeniui pagal jo 

savarankiškumo lygį

Be tėvų globos 

likusiems 

vaikams, kuriems 

nustatyta 

nuolatinė globa 

iki vaikui 

pasibaigs 

nuolatinė globa; 

vaikams  su 

negalia iki vaikui 

sukaks 18 m.

Mėnuo Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Palangos g., 

Utenos m.) 

2100,00 Eur

Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Užpalių g., 

Utenos m.) 

2100,00 Eur

Bendruomenin

iai vaikų 

globos namai 

(Naujasodžio 

g., Utenos m.) 

2000,00 Eur



2. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės

interneto svetainėje www.utena.lt.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas

http://www.utena.lt/
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-
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Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-28 09:09
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atspausdinęs darbuotojas
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