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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO 

IR KAINŲ PATVIRTINIMO 
 

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-IX-400 

Varėna 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo lėšų ir apskaičiavimo 

metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 

„Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 20 punktu, 

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

1. Patvirtinti Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašą ir kainas 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. 

sprendimą Nr. T-VIII-295 „Dėl Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir 

kainų patvirtinimo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras         Algis Kašėta 

 

 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Dalia Stankevičiūtė  

2020-08-25 
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PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. rugpjūčio25 d. sprendimu  

Nr. T-IX- 400   

 

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR 

KAINOS 

 

1. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS: 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

norma/trukmė 

Paslaugos kaina 

1.1. Informavimas Vienkartinė 

 

Nemokama 

1.2. Konsultavimas Iki problemos išsprendimo 

 

Nemokama 

1.3. Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 

Iki problemos išsprendimo 

 

Nemokama 

1.4. Aprūpinimas būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 

Pagal poreikį Nemokama 

1.5.  Transporto paslaugų 

organizavimas 

400 km per metus 

reguliarioms transporto 

organizavimo paslaugoms;  

4 kartai per metus 

epizodinėms transporto 

organizavimo paslaugoms 

 

1 km. – 0,64 Eur 

 

1.6. Sociokultūrinės paslaugos Pagal poreikį 

 

Nemokama 

1.7. Aprūpinimas techninės 

pagalbos priemonėmis 

Pagal poreikį Vadovaujamasi 

aktualia Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministro įsakymo 

redakcija 

1.8. Asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugų 

organizavimas: 

 

Skalbimo paslauga; 

 

Prausimasis duše 

 

 

 

 

Iki 3 skalbimų per savaitę 

šeimai,
1
 

1 kartas per savaitę 1 

asmeniui
2
 

 

 

 

 

4,14 Eur už vieną 

skalbimą (5 kg) 

1 prausimasis – 3,02 

Eur 

 

 

2. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS: 

 

2.1. SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA: 

 

 

                                                 
1
Esant poreikiui gauti paslaugą dažniau, paslauga gali būti perkama, mokant 100 proc. skalbimo paslaugos kainos 

2
Esant poreikiui gauti paslaugą dažniau, paslauga gali būti perkama, mokant 100 proc. prausimosi duše paslaugos 

kainos 
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Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

norma/trukmė 

Paslaugos kaina 

vienam asmeniui 

2.1.1. Pagalba į namus (A grupė) – 

asmeniui, gyvenančiam būste su 

komunaliniais patogumais 

Iki 10 valandų per savaitę 239,60 Eur per 

mėnesį; 

1 val. – 5,70 Eur 

2.1.2. Pagalba į namus (B grupė) – 

asmeniui, gyvenančiam būste 

be komunalinių patogumų (su 

daliniais patogumais) 

Iki 10 valandų per savaitę 274,35 Eur per 

mėnesį; 

1 val. – 6,53 Eur 

2.1.3. Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

socialinių paslaugų įstaigoje 

Pagal poreikį 1 val. – 3,05 Eur 

1 diena – 17,37 Eur  

2.1.4. Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

asmens namuose 

Pagal poreikį 1 val. – 2,61 Eur 

2.1.5. Laikinas apnakvindinimas Pagal poreikį, 

nepertraukiamai ne ilgiau 

kaip 7 paros 

1 para – 41,93 Eur 

2.1.6. Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba 

Pagal poreikį 1 para – 46,26 Eur 

2.1.7. Psichosocialinė pagalba - 

individualus ir grupinis 

psichologo konsultavimas 

Pagal poreikį Nemokama 

2.1.8. Psichosocialinė pagalba - 

psichologo konsultacijos kitų 

įstaigų paslaugų gavėjams 

Pagal poreikį. Priimami tik 

tuo atveju, kai nėra pilnai 

užpildytos konsultuojamųjų 

vietos 

1 konsultacija – 

9,00 Eur 

 

2.1.9. Asmenų, norinčių tapti vaiko 

globėju (rūpintoju), šeimynos 

steigėju, dalyviu, budinčiu 

globotoju ar įvaikinti vaiką,  

rengimas, vertinimas, 

konsultavimas (GIMK) ir 

pagalbos jiems  teikimas 

Pagal poreikį 

Vadovaujamasi globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, 

rengimo, atrankos 

konsultavimo ir pagalbos 

jiems paslaugų teikimo 

rekomendacijomis, 

patvirtintomis Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie 

SADM 

direktoriaus įsakymu 

Nemokama 

2.1.10. Tęstinių mokymų pagal GIMK 

programą organizavimas ir kitų 

paslaugų globėjams 

(rūpintojams), šeimynų 

dalyviams, budintiems 

globotojams, įtėviams ir kitiems 

asmenims teikimas 

Pagal poreikį 

Vadovaujamasi globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, 

rengimo, atrankos, 

konsultavimo ir pagalbos 

jiems paslaugų teikimo 

rekomendacijomis, 

patvirtintomis Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie 

SADM 

direktoriaus įsakymu 

 

Nemokama 
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2.1.11. 

 

Pagalbos budintiems 

globotojams, globėjams, 

nesusijusiems giminystės 

ryšiais, globėjams 

giminaičiams, įtėviams, 

koordinavimas ir teikimas 

 

Vadovaujamasi Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 

patvirtinto Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio 

globotojo vykdomos 

priežiūros  organizavimo ir 

kokybės priežiūros tvarkos 

aprašo aktualia redakcija ir 

kitais Varėnos socialinių 

paslaugų centro patvirtintais 

vidaus dokumentais, 

reglamentuojančiais Globos 

centro veiklą 

 

Nemokama 

2.1.12. Budinčio globotojo teikiamos 

paslaugos 

Paslaugų teikimo laikotarpiu, 

taip pat tais atvejais, kai 

Globos centras neperduoda 

budinčiam globotojui 

prižiūrėti vaiko, tačiau 

globėjas budi ir yra 

pasiruošęs bet kuriuo paros 

metu priimti vaiką 

Ne mažiau kaip 1 

minimalios 

mėnesinės algos 

dydis (MMA) ir 

0,25 MMA už 

kiekvieną faktiškai 

prižiūrimą vaiką (už 

kūdikį ar neįgalų 

vaiką po 0,5 MMA) 

tuo laikotarpiu, kai 

vaikas (-ai) yra 

perduotas (-i) 

prižiūrėti budinčiam 

globotojui 

 

2.2. SOCIALINĖ GLOBA  

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

norma/trukmė 

Paslaugos kaina 

vienam asmeniui 

2.2.1. Dienos socialinė globa 

socialinių paslaugų įstaigoje 

asmenims, kuriems nustatytas 

didelis nesavarankiškumas 

Nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 

5 dienų per savaitę įstaigoje 

600,75 Eur per 

mėnesį; 

1 val. – 7,16 Eur 

2.2.2. Dienos socialinė globa asmens 

namuose, kuriems nustatytas 

didelis nesavarankiškumas 

Nuo 2 iki 4 val. per dieną, iki 

5 kartų per savaitę asmens 

namuose 

535,50 Eur per 

mėnesį; 

1 val. – 6,38 Eur 

2.2.3. Integrali pagalba 

 

Nuo 2 iki 4 val. per dieną, iki 

5 kartų per savaitę asmens 

namuose 

 

2 val. slaugos 

paslaugų 

nemokamai 

(dengiamos ESFA 

projekto lėšomis) 

2 val. socialinės 

globos paslaugų 

mokamos 

1 val. – 6,38 Eur 
 

 

                                                    ________________________________________ 


