
   

    
                               PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono paramos šeimai                                                   
centro direktoriaus 2020-08-31 
įsakymu Nr. O-13a 

 

KLAIPĖDOS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Kodas 
SPIS 

Socialinės paslaugos 
pavadinimas 

Socialinės paslaugos gavėjai Paslaugos apibūdinimas Socialinės 
paslaugos 

kaina  

Pastabos 

I. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 
1. 201 Informavimas Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų 

šeimos; 
Vaikai su negalia ir jų šeimos; 
Likę be tėvų globos vaikai; 
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriantys suaugę 
asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios šeimos; 
Vaikus globojančios šeimos; 
Mažiau galimybių turintis jaunimas; 
Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo 
praradimas, artimojo netektis ir kt.) 
esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys 
ir šeimos. 

Reikalingos informacijos 
apie socialinę pagalbą 
suteikimas asmeniui 
(šeimai). 
 
 
 

- Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315  

2. 202 Konsultavimas Pagalba, kurią teikiant 
kartu su asmeniu 
analizuojama asmens 
(šeimos) problema ir 
ieškoma veiksmingų jos 
sprendimo būdų. 

 

- 

3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas Pagalbos asmeniui (šeimai) 
suteikimas, sprendžiat 
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). 

- 



 
Eil. 
Nr. 

Kodas 
SPIS 

Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos gavėjai Paslaugos apibūdinimas Socialinės 
paslaugos 

kaina 

Pastabos 

4. 204 Maitinimo organizavimas Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų 
šeimos; 
Vaikai su negalia ir jų šeimos; 
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriantys suaugę 
asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios šeimos; 
Kiti asmenys ir šeimos. 
 
 

Pagalba asmenims 
(šeimoms), kurie dėl 
nepakankamo 
savarankiškumo ar 
nepakankamų pajamų 
nepajėgia maitintis savo 
namuose. Maitinimas 
gali būti organizuojamas 
pristatant karštą maistą į 
namus, suteikiant 
nemokamą maitinimą 
valgyklose, 
bendruomenės įstaigose 
ar kitose maitinimo 
vietose ir išduodant 
maisto talonus ar sauso 
maisto davinius 
gyventojams 

-  

5. 206 Transporto organizavimas  Vaikai su negalia ir jų šeimos;  
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios šeimos; 
Kiti asmenys ir šeimos. 

Paslauga teikiama pagal 
poreikius asmenims, kurie 
dėl negalios, ligos ar 
senatvės turi judėjimo 
problemų ir dėl to ar dėl 
nepakankamų pajamų 
negali naudotis 
visuomeniniu ar 
individualiu transportu. 

0,50 
Eur/km 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 

6. 208 Asmeninės higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimas 

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų 
šeimos; 
Vaikai su negalia ir jų šeimos; 
Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriantys suaugę 
asmenys ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios šeimos; 
Kiti asmenys ir šeimos. 

Pagalba asmenims 
(šeimoms), kurie (kurios) 
dėl nepakankamų pajamų 
ar skurdo negali pasirūpinti 
savo higiena, (pirties (dušo) 
talonų išdavimas, skalbimo 
paslaugų organizavimas ir 
kt.) 

4,50 
Eur/kartas 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 



 
II. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Eil. 
Nr. 

Kodas 
SPIS 

Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos gavėjai Paslaugos apibūdinimas Socialinės 
paslaugos 

kaina 

Pastabos 

7. 310 Pagalba į namus 
Paslaugos sudėtis (komplektas): 
Informavimas;  
Konsultavimas; 
Tarpininkavimas ir atstovavimas; 
Bendravimas;  
Maitinimo organizavimas (jei maistas 
pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto 
produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba 
ruošiant maistą; Pagalba buityje ir namų 
ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, 
apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.); 
Palydėjimas į įvairias įstaigas; 
Kitos pagalbos organizavimas ligos 
paūmėjimo ar krizių atvejais; 
Kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui 
sudaryti galimybes gyventi savo namuose. 

Suaugę asmenys su negalia ir jų 
šeimos; 
Senyvo amžiaus asmenys ir jų 
šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios 
šeimos; 
Vaikai su negalia ir jų šeimos;  
Kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai 
dėl ligos ar kitų priežasčių 
savarankiškumo netekę asmenys). 
 

Asmens namuos 
teikiamos paslaugos, 
padedančios: asmeniui 
(šeimai) tvarkytis buityje, 
rūpintis asmeniniu 
gyvenimu ir dalyvauti 
visuomenės gyvenime; 
šeimos nariams, 
prižiūrintiems asmenis su 
negalia, senyvo amžiaus 
asmenims, turėti laikiną 
atokvėpį 

5,25 
Eur/val 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 

8. 320 Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir 
(ar) atkūrimas 
Paslaugos sudėtis (komplektas): 
Informavimas; Konsultavimas; 
Psichologinis konsultavimas; 
Tarpininkavimas ir atstovavimas; 
Bendravimas; 
Maitinimo organizavimas (suteikiant 
nemokamą maitinimą valgyklose, 
bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo 
vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso 
maisto davinius gyventojams); 
Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 
apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant 
ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint 
vaikus, bendraujant ir pan.); 
Darbo įgūdžių ugdymas; 
Kitos paslaugos 

Socialinę riziką patiriantys vaikai 
ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios 
šeimos; 
Kiti asmenys ir jų šeimos 

Paslaugos, teikiamos 
asmenims (šeimoms), 
siekiant stiprinti jų 
bendravimo gebėjimus 
(ieškant pagalbos, 
prisitaikant prie naujų 
situacijų, dalyvaujant 
visuomenės gyvenime, 
užmezgant ir palaikant 
ryšius su artimaisiais ir 
pan.) ir (ar) organizuojant 
jų darbinį užimtumą 

7,50 
Eur/val. 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 



 
III. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS 

9. 411 
414 
415 

Dienos socialinė globa 
Paslaugos sudėtis (komplektas): 
Informavimas; Konsultavimas; 
Tarpininkavimas ir atstovavimas; 
Bendravimas; 
Laisvalaikio organizavimas; 
Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir 
suaugusiems su negalia iki 21 m.); 
Maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiam 
ilgiau nei 5 val. per dieną); 
Asmeninės higienos paslaugų organizavimas 
(skalbimo paslaugų ir pan.); 
Psichologinė-psichoterapinė pagalba; 
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir 
kitokio pobūdžio pagalba; 
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 
atkūrimas; 
Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir 
mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų 
ruošos darbus, ir pan.); 
Darbo įgūdžių ugdymas; 
Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; 
Transporto organizavimas; 
Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo 
savarankiškumo lygį. 

Vaikai su negalia; 
Suaugę asmenys su negalia; 
Senyvo amžiaus asmenys 

Visuma paslaugų, 
kuriomis asmeniui 
teikiama kompleksinė, 
nuolatinės specialistų 
priežiūros reikalaujanti 
pagalba dienos metu 

6,80 
Eur/val 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 

   IV. KITOS SOCIALINĖS  PASLAUGOS   

10.  Atvejo vadyba Socialinę riziką patiriantys 
vaikai ir jų šeimos; 
Socialinę riziką patiriančios 
šeimos; 
Kiti asmenys ir jų šeimos 

Tai - paslaugos  vaiko ir jį 
auginančių atstovų pagal įstatymą ar 
jo besilaukiančių asmenų, vykdančių 
vaiko laikinąją priežiūrą, atvejo 
vadybos inicijavimas ir taikymas, 
atvejo nagrinėjimas, pagalbos vaikui 
ir (ar) jo šeimai poreikių vertinimas, 
kompleksinės pagalbos plano 
sudarymas ir įgyvendinimas, šeimos 
stebėsena, pagalbos plano peržiūra, 
atvejo vadybos proceso 
organizavimas. 

9,00 
Eur/val 

Patvirtinta Klaipėdos 
rajono savivaldybės 
tarybos 2020-08-20 
sprendimu Nr. T11-315 



 
   V. KITOS PASLAUGOS    

Eil. 
Nr 

Paslaugos (funkcijos) 
pavadinimas 

Paslaugos gavėjai Paslaugos apibūdinimas Pastabos 

11. Gyventojų aprūpinimas 
techninės pagalbos 
priemonėmis (TPP) 

Asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai 
nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos 
priemones: 
1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis; 
2. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos 
sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas); 
3. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas 
darbingumo lygis; 
4. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių; 
5. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir 
turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie 
laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar 
darbingumo lygis dar nenustatytas). 

Tai - aprūpinimas techninės pagalbos 
priemonėmis fizinių asmenų, kuriems 
nustatytas techninės pagalbos priemonių 
poreikis, perduodant reikalingas techninės 
pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) 
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai 
valdyti ir naudotis ir (ar) kompensuojant 
jiems reikalingų techninės pagalbos 
priemonių įsigijimo išlaidas. 

- 

LR SADM 2006-12-
19 įsakymas Nr. A1-
338 ,,Dėl neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis 
ir šių priemonių 
įsigijimo išlaidų 
kompensavimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 
  
 

12. Asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius 
sprendimus 
savarankiškai ar 
naudojantis pagalba 
konkrečioje srityje  
(-yse) įvertinimas ir 
išvadų rengimas  

Asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje, ar teismo 
rašytinis prašymas ar pareiškimas dėl fizinio 
asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje 
ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje. 

Tai - asmens, kurį teismo prašoma 
pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar 
ribotai veiksniu tam tikroje srityje (toliau – 
asmuo), gebėjimo pasirūpinti savimi ir 
priimti kasdienius sprendimus 
savarankiškai ar naudojantis pagalba 
konkrečioje srityje nustatymas. 

LR SADM 2015-12-
10 įsakymas Nr. A1-
742 ,,Dėl asmens 
gebėjimo pasirūpinti 
savimi  ir priimti 
kasdienius sprendimus 
nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 

13.  Asmeninio asistento 
paslaugų poreikio 
vertinimas 

Asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka 
nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis 
dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus 
organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, 
kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, 
dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei 
savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį 
gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų 
pagalba. 

Tai - asmenims su fizine ir (ar) 
kompleksine negalia reikalingų asmeninio 
asistento paslaugų nustatymas, 
atsižvelgiant į individualius asmens 
poreikius, suteikti jam individualią pagalbą 
namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir 
komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi 
bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų 
izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų 
jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame 
gyvenime. 

LR SADM 2018-11-
23 įsakymas Nr. A1-
657 ,,Dėl asmeninio 
asistento paslaugų 
organizavimo ir 
teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“  

–––––––––––––––––––––––––––––– 


