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TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

SĄRAŠAS IR KAINOS 2022 METAMS 

 

1. Bendrosios socialinės paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

trukmė/ dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais)  

1. 201 Informavimas Pagal poreikį 1 kartas nemokama 

2. 202 Konsultavimas Kol problema bus 

išspręsta 

1 val. nemokama 

3. 203 Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 

Kol problema bus 

išspręsta 

1 kartas nemokama 

4. 204 Maitinimo organizavimas    

4.1. suteikiant maitinimą 

įstaigoje 

Pagal poreikį 1 kartas 3,00 

4.2. teikiant paramą maisto 

produktais 

Pagal poreikį 1 kartas nemokamai 

5. 205 Aprūpinimas būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne (teikiant 

paramą daiktais) 

Pagal poreikį 1 kartas nemokamai 

6. 206 Transporto organizavimas Pagal poreikį.  

Vienam asmeniui 

(šeimai) ne daugiau kaip 

500 km per metus 

1 km 0,70 

7. 207 Sociokultūrinės paslaugos Pagal poreikį 1 val. 4,30 

8. 208 Asmens higienos ir priežiūros 

paslaugų organizavimas 

Pagal poreikį   

 3.1. Maudymosi paslaugos Vienam asmeniui ne 

daugiau kaip 1 kartas per 

savaitę 

1 kartas 3,70 

 3.2. Skalbimo paslaugos 1 kartas iki 5 kg. 

Vienam asmeniui ne 

daugiau kaip 1 kartas per 

savaitę 

1 kartas 6,00 

9. 231 Mobilusis darbas su jaunimu Pagal poreikį 1 val. 8,70 

10. 200 Palydėjimas į įvairias įstaigas Pagal poreikį 1 val. 5,80 

 

2. Specialiosios socialinės paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

trukmė/ dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais)  

Socialinės priežiūros paslaugos 

1. 320 Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

Pagal poreikį 1 val. 8,70 



Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

trukmė/ dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais)  

2. 330 Apgyvendinimas savarankiško 

gyvenimo namuose 

   

 2.1. Socialinę riziką 

patiriančioms šeimoms 

Pagal poreikį 1 para 16,40 

 2.2. Likusiems be tėvų globos 

vaikams (nuo 16 metų), 

kuriems teikiama socialinė 

globa (rūpyba) socialinės 

globos įstaigoje 

Apgyvendinimas – pagal 

poreikį, pagalba teikiama 

ne mažiau kaip 10 val. 

per parą 

1 para 20,70 

2.3. Sulaukusiems 

pilnametystės asmenims (iki 24 

metų), kuriems buvo teikta 

socialinė globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje ar 

kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose 

Apgyvendinimas – pagal 

poreikį, pagalba teikiama 

nuo 1 iki 10 val. per 

savaitę 

1 para 16,40 

3. 340 Laikinas apnakvindinimas Pagal poreikį, bet 

nepertraukiamai gali būti 

teikiama ne ilgiau kaip 7 

paras 

1 para 12,00 

4. 350 Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba 

Pagal poreikį 1 para 20,00 

5. 360 Psichosocialinė pagalba Pagal poreikį dienos 

metu 

1 val. 7,90 

6. 380 Pagalba globėjams 

(rūpintojams), budintiems 

globotojams, įtėviams ir 

šeimynų dalyviams ar 

besirengiantiems jais tapti 

Kaip nurodyta Globos 

centro veiklos ir vaiko 

budinčio globotojo 

vykdomos priežiūros 

organizavimo ir kokybės 

priežiūros tvarkos apraše 

1 val. 7,30 

7. 390 Apgyvendinimas apsaugotame 

būste 

Apgyvendinimas – iki 24 

mėn., pagalba teikiama 

nuo1 iki 10 val. per 

savaitę 

1 para 16,40 

8. 400 Vaikų dienos socialinė 

priežiūra 

Ne mažiau kaip 3 dienas 

per savaitę ir ne trumpiau 

nei 4 val. per dieną 

1 diena 11,40 

9. 321 Palydėjimo paslauga 

jaunuoliams (be 

apgyvendinimo) 

   

9.1. likusiems be tėvų globos 

vaikams (nuo 16 m.), kuriems 

teikiama globa (rūpyba) 

socialinės globos įstaigoje 

Pagal poreikį 1 val. 8,70 

9.2. socialinę riziką 

patiriantiems vaikams (nuo 16 

m.); vaikams (nuo 16 m.), kurie 

gyvena socialinę riziką 

patiriančiose šeimose; 

Nuo 1 iki 10 val. per 

savaitę 

1 val. 8,70 



Eil. 

Nr. 

Kodas 

SPIS 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos teikimo 

trukmė/ dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos 

kaina 

(eurais)  

sulaukusiems pilnametystės 

asmenims (iki 24 m.), kuriems 

buvo teikta socialinė globa 

(rūpyba) socialinės globos 

įstaigoje ar kurie gyveno 

socialinę riziką patiriančiose 

šeimose 

Socialinės globos paslaugos 

10. 422 

423 

Trumpalaikė socialinė globa 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. 

1 para 47,70 

11. 432 Ilgalaikė socialinė globa Be tėvų globos likusiems 

vaikams, kuriems 

nustatyta nuolatinė globa 

– iki vaikui pasibaigs 

nuolatinė globa 

1 para 47,70 

 

3. Kitos paslaugos 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

teikimo trukmė/ 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos kaina 

(eurais) 

1. Laikino atokvėpio paslauga krizės atveju 

(budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams)) 

Pagal poreikį   

1.1. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

1-11 metų amžiaus vaiką 

iki 2 savaičių 1 para 28,64 

(10,55 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

1.2. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

0-1 arba 12-18 metų amžiaus vaiką arba 

neįgalų vaiką 

iki 2 savaičių 1 para 39,19 

(21,11 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

2. Psichologo konsultacija Pagal poreikį   

2.1. Individualus asmens konsultavimas 1 val. 1 kartas 7,10 

2.2. Individualus poros konsultavimas, 

individualus šeimos konsultavimas 

1-1,5 val. 1 kartas 10,70 

3. Dailės terapeuto konsultacija Pagal poreikį   

3.1. Individualus vieno asmens 

konsultavimas 

1-1,5 val. 1 kartas 10,70 



Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

teikimo trukmė/ 

dažnumas 

Paslaugos 

kiekis 

Paslaugos kaina 

(eurais) 

1. Laikino atokvėpio paslauga krizės atveju 

(budintiems globotojams, globėjams 

(rūpintojams)) 

Pagal poreikį   

1.1. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

1-11 metų amžiaus vaiką 

iki 2 savaičių 1 para 28,64 

(10,55 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

1.2. Kai laikino atokvėpio paslauga 

teikiama budinčiam globotojui, globėjui 

rūpintojui), kuris prižiūri, globoja (rūpina) 

0-1 arba 12-18 metų amžiaus vaiką arba 

neįgalų vaiką 

iki 2 savaičių 1 para 39,19 

(21,11 Eur 

finansuojama 

savivaldybės 

lėšomis) 

2.3. Grupinis konsultavimas 1,5-2,5 val. 1 kartas 10,70 

4. Vaiko, kurio deklaruota gyvenamoji vieta 

ne Trakų rajono savivaldybėje, paimto iš 

jam nesaugios aplinkos, laikinas 

apgyvendinimas centre 

Pagal poreikį 1 para 7,90 

__________________________ 


