
UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ 

PASLAUGŲ APRAŠAS 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu, 

Švietimo įstatymu, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, 

Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro nuostatais. 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras – Utenos rajono savivaldybės tarybos įsteigta biudžetinė 

įstaiga, kurioje yra teikiamos mišrios bendruomeninės paslaugos. Centre veikia 2 skyriai: Vaikų 

globos skyrius ir Paramos šeimai skyrius, kuriuose teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui 

teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai 

netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam 

tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ir darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar 

darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra „atokvėpio“ 

paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis) taip pat socialinės rizikos 

suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę. 

Centras teikia šias socialines paslaugas: 

 bendrąsias socialines paslaugas; 

 specialiąsias socialines paslaugas. 

 Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 

pagrindinės veiklos: 

   kita stacionarinė globos veikla – 87.90; 

   vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91; 

   kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99; 

kitos veiklos:  

   švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60; 

   kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29; 

   kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90; 

   fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04; 

   kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas – 85.59; 

   kultūrinis švietimas – 85.52; 

   sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51; 

   kita leidyba – 58.19; 

   nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;  

   bibliotekų ir archyvų veikla – 91.01; 

   kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29; 

   tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir sausas valymas – 96.01; 

   pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas – 41.20.20; 

   kraštovaizdžio tvarkymas – 81.30; 

   sausumos transportui būdingų paslaugų veikla – 52.21. 

 



 SOCIALINĖS PASLAUGOS TEIKIAMOS VAIKŲ GLOBOS IR PARAMOS ŠEIMAI 

SKYRIAUS KLIENTAMS 

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS. 

LAIKINOS IR NUOLATINĖS VAIKŲ GLOBOS GRUPĖS - stacionari globos įstaiga vaikams, 

kurioje apgyvendinami globojami vaikai nuo gimimo iki 18 m.a. ir iki 21 m.a. besimokantys bendrojo 

ugdymo įstaigose; netekę tėvų globos, vaikai pakliuvę į krizinę situaciją (gatvės vaikai ar dėl kitų 

priežasčių negalintys gyventi biologinėje, globėjų (rūpintojų) šeimoje. 

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

o Informavimo, 

o konsultavimo, 

o tarpininkavimo ir atstovavimo, 

o maitinimo organizavimas, 

o aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, 

o transporto organizavimas, 

o sociokultūrinės paslaugos, 

o asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, 

o kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

Šios paslaugos yra teikiamos Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre ir pagal poreikį asmens 

namuose (socialinė pagalba vaiko biologinei šeimai jos namuose-socialinis pedagoginis darbas - 

poreikių nustatymas, individualus socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo darbas su 

globotinio artimaisiais, bendravimas, konsultavimas). 

Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos: 

Socialinė priežiūra: 

o Intensyvi krizių įveikimo pagalba(iki 3 parų); 

o Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

Socialinė globa: 

o Trumpalaikė socialinė globa (paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas 

ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, 

asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos 

paslaugos); 

o Ilgalaikė socialinė globa (paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių 

įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, 

maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos); 

Teikiamos socialinės paslaugos finansuojamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto,  Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto. 

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS - tai skyrius, kuriame teikiamos nestacionarios ir  stacionarios 

socialinės paslaugos smurtą patyrusiems asmenims ir šeimoms išgyvenančioms krizinę situaciją, 

globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, atranka, rengimas, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas. 

Paramos šeimai skyriuje veikia 2 grupės: šeimų krizių grupė, globėjų (rūpintojų), įtėvių grupė. 



ŠEIMŲ KRIZIŲ GRUPĖ - skirta teikti pagalbą ir laikinai apgyvendinti vyrus ar moteris su vaikais, 

kurie dėl artimųjų prievartos ar kitų priežasčių pakliuvo į krizinę situaciją ir negali gyventi savo 

namuose arba to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovės naudai. 

Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos: 

Socialinė priežiūra: 

o Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

o Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų); 

o Intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

Socialinė globa: 

o Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėnesių ar ilgiau), kurią sudaro: informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė 

pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, 

laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos 

priežiūros paslaugos, kitos paslaugos; 

 

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ), ĮTĖVIŲ GRUPĖ. 

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

o informavimo, 

o konsultavimo, 

o tarpininkavimo ir atstovavimo. 

Teikiamos kitos paslaugos globėjams (rūpintojams), 

KITOS PASLAUGOS 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre vykdomi metodinio centro mokymai yra mokami. Mokymų 

kaina apskaičiuojama, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl paslaugų 

kainų nustatymo arba iš projektinių lėšų. Metodinio centro veiklos teikiamos pagal Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatorių. 

PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS 

Socialinės paslaugos klientams yra teikiamos nemokamai. 

 

INFORMACIJA APIE PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO LITAIS IR 

EURAIS, TAIP PAT ŠIAM NURODYMUI IR PERSKAIČIAVIMUI KELIAMŲ 

REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI 

Eil. 

Nr. 

Prekės/paslaugos pavadinimas Kainų nurodymas 

teisės akto, kuriuo 

patvirtinta kaina, data, 

pavadinimas, numeris 

kaina, nurodyta litais kaina, nurodyta 

eurais 

1 2 3 4 5 

1. Patalpų nuoma. Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

direktorės 2012 

Min. metinė 1 

m2 kaina -54,68 Lt; 

Min. metinė 1 

m2 kaina-15,84 EUR; 



m.         gegužės 10 d. 

įsakymas Nr. 1-121 

Minimali 1 dienos 1 

m2 kaina - 0,15 Lt 

Minimali 1 dienos 1 

m2  kaina - 

0,04   EUR 

2. Metodinio centro kvalifikacijos 

kėlimo mokymų paslauga. 

Utenos rajono 

savivaldybės tarybos 

2009 m. kovo 26 d. 

sprendimas Nr. TS-97 

Kvalifikacinio 

tobulinimo 

pažymėjimas - 3 Lt; 

Lektorių paskaitos ir 

pratybos (dienos 

įkainis vienam 

dalyviui) - 90 Lt; 

Padalomoji medžiaga 

(vienam dalyviui) - 

25 Lt; 

Kanceliarinės 

priemonės mokymo 

procesui (vienam 

dalyviui) - 10 Lt. 

Kvalifikacinio 

tobulinimo 

pažymėjimas - 0,87 

EUR; 

Lektorių paskaitos ir 

pratybos (dienos 

įkainis vienam 

dalyviui) - 26,07 

EUR; 

Padalomoji medžiaga 

(vienam dalyviui) - 

7,24 EUR; 

Kanceliarinės 

priemonės mokymo 

procesui (vienam 

dalyviui) - 2,90 EUR. 

             

 


