
 

 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-222 

priedas 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 

 

1. Bendrosios socialinės paslaugos 

 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos apibrėžimas ir/arba 

sudėtis 

Paslaugos teikimo 

trukmė/dažnumas 

Paslaugos 

kaina, Eur 

(vieno vnt.) 

1.1. Informavimas Reikalingos informacijos apie 

socialinę pagalbą suteikimas 

asmeniui (šeimai) 

Pagal poreikį Nemokamai 

1.2. Konsultavimas 

 

Pagalba, kurią teikiant kartu su 

asmeniu analizuojama asmens 

(šeimos) problema ir ieškoma 

veiksmingų jos sprendimo būdų 

Kol problema bus 

išspręsta 

Nemokamai 

1.3. Tarpininkavimas 

ir atstovavimas 

Pagalbos asmeniui (šeimai) 

suteikimas sprendžiant įvairias 

asmens (šeimos) problemas 

(teisines, sveikatos, ūkines, 

buitines, tvarkant dokumentus, 

mokant mokesčius, užrašant 

pas specialistus, organizuojant 

ūkinius darbus ir kt.), 

tarpininkaujant tarp asmens 

(šeimos) ir jo aplinkos (kitų 

institucijų, specialistų, 

asmenų) 

Kol problema bus 

išspręsta 

Nemokamai 

1.4. Sociokultūrinės 

paslaugos 

Laisvalaikio organizavimo 

paslaugos, teikiamos siekiant 

išvengti socialinių problemų 

(prevenciniais tikslais), 

mažinant socialinę atskirtį, 

aktyvinant bendruomenę ir 

kurias teikiant asmenys 

(šeimos) gali bendrauti, 

dalyvauti grupinio socialinio 

darbo užsiėmimuose, užsiimti 

mėgstama veikla, vaikai – 

ruošti pamokas ir pan. 

Pagal poreikį Nemokamai  

 

2. Socialinės priežiūros paslaugos 

 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos apibrėžimas ir/arba 

sudėtis  

 

Paslaugos teikimo 

trukmė/ 

dažnumas 

Paslaugos 

kaina  

(vieno vnt.) 

2.1. Socialinių 

įgūdžių ugdymas, 

Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

Pagal poreikį Nemokamai 



 

 

palaikymas ir (ar) 

atkūrimas 

 

atstovavimas, bendravimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas (namų 

ruošoje, tvarkant pinigų 

apskaitą, apsiperkant ir mokant 

mokesčius, planuojat ir 

atliekant namų ruošos darbus, 

prižiūrint vaikus, bendraujant ir 

pan.), darbo įgūdžių ugdymas 

(siuvimas, mezgimas, audimas, 

dailės dirbiniai, keramika, 

savarankiškas patalpų, aplinkos 

tvarkymas ir pan.), kitos 

paslaugos 

2.2. 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.). 

Neterminuota Nemokamai 

2.3. Laikinas 

apnakvindinimas 

 

 

Informavimas, tarpininkavimas 

ir atstovavimas, nakvynės 

suteikimas, minimalios 

asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas (pvz., dušas), 

minimalių buitinių paslaugų 

organizavimas (pvz., 

virtuvėlė), esant poreikiui, 

sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas. 

1 kartas, ne ilgiau 

kaip 3 paros 

Nemokamai  

 

 

 

2.4. Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

bendravimas, psichologinė 

pagalba, kitos paslaugos. 

Pagal poreikį Nemokamai 



 

 

2.5. Psichosocialinė 

pagalba 

Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

bendravimas, psichologinė 

pagalba, kitos paslaugos. 

Pagal poreikį 

dienos metu, esant 

poreikiui, gali būti 

organizuojamas 

laikinas 

apnakvindinimas 

Nemokamai 

2.6. 

Apgyvendinimas 

nakvynės namuose ir 

krizių centruose  

Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

apgyvendinimas, 

psichologinė-psichoterapinė 

pagalba, minimalių buitinių ir 

asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas (virtuvėlė, 

dušas, skalbimo paslaugos ir t. 

t.), 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.), darbo įgūdžių 

ugdymas, esant poreikiui, 

sveikatos priežiūros paslaugų, 

tėvystės įgūdžių ugdymo 

paslaugų, apsaugos 

organizavimas, kitos 

paslaugos, reikalingos 

asmeniui pagal jo 

savarankiškumo lygį. 

iki 12 mėn. ar 

ilgiau 

Nemokamai 

2.7. Pagalba 

globėjams 

(rūpintojams), 

budintiems 

globotojams, 

įvaikintojams ir 

šeimynų dalyviams 

Informavimas, 

konsultavimas (įskaitant 

tęstinį), tarpininkavimas, 

mokymų organizavimas 

(įskaitant tęstinį), savitarpio 

pagalbos grupių 

organizavimas, kitos 

paslaugos. 

Pagal poreikį Nemokamai 

 

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.), sveikatos 

priežiūros paslaugos (gali ir 

nebūti), kitos paslaugos, 

reikalingos asmeniui pagal jo 

savarankiškumo lygį. 

Vaikams, laikinai 

likusiems be tėvų 

globos, 

iki vaikui 

pasibaigs laikinoji 

globa, bet ne 

ilgiau nei 18 mėn. 

Socialinės rizikos 

vaikams iki 

vaikas bus 

grąžintas į šeimą, 

bet ne ilgiau nei 6 

mėn. 

Socialinę riziką 

patiriantiems 

asmenims 

iki 18 mėn. 

 

  

Mėnuo  

Bendruome

niniai vaikų 

globos 

namai 

(Palangos 

g.)  

1356,00 Eur 

 

Bendruome

niniai vaikų 

globos 

namai 

(Užpalių g.)  

1449,00 Eur 

 

 

Centro 

Krizių 

įveikimo 

vaikams 

veiklos 

grupės 

skyriuje 

1624,00 Eur 

 

 

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 

Be tėvų globos 

likusiems 

vaikams, kuriems 

nustatyta 

nuolatinė globa 

iki vaikui 

pasibaigs 

nuolatinė globa 

Mėnuo Bendruome

niniai vaikų 

globos 

namai 

(Palangos 

g.) 

1356,00 Eur 

 

Bendruome

niniai vaikų 

globos 

namai 

(Užpalių g.)  



 

 

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. 

1449,00 Eur 

 

 

Centro 

Krizių 

įveikimo 

vaikams 

veiklos 

grupės 

skyriuje 

1624,00 Eur 

 

________________ 

 


