
VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. balandžio 4 d. Nr. ĮV-E-25

Visaginas

Vadovaudamasi Pavyzdiniu savivaldybių institucijų ir įstaigų teiktinų naudojant

skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-148 „Dėl Pavyzdinio savivaldybių institucijų ir

įstaigų teiktinų naudojant skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sąrašo tvirtinimo“, Viešųjų ir

administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių

paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Visagino socialinių paslaugų

centro nuostatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.

TS-106 (2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-148 redakcija, 2018 m. birželio 26 d. sprendimo

Nr. TS-128 redakcija ir 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-207 redakcija), 20.3., 20.5. punktais

ir siekdama užtikrinti kokybišką administracinių paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u pridedamą Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų

administracinių paslaugų sąrašą.

2. T v i r t i n u pridedamus Visagino socialinių paslaugų centro paslaugų teikimo

aprašymus:

2.1. Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 1);

2.2. Transporto organizavimo paslaugos teikimo aprašymas (Priedas Nr. 2);

2.3. Pagalbos į namus paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 3);

2.4. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų teikimo aprašymas

(Priedas Nr. 4);

2.5. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo aprašymas (Priedas

Nr. 5);

2.6. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 6);

2.7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr.

7);

2.8. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 8);

2.9. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 9);

2.10. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 10);

2.11. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo aprašymas

(Priedas Nr. 11);

2.12. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo aprašymas (Priedas Nr. 12).

3. P a l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę GALINAI ORLOVAI, direktoriaus

pavaduotojai socialiniams reikalams.

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Į p a r e i g o j u NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ, Raštinės administratorę, su šiuo

įsakymu GALINĄ ORLOVĄ, direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, DIANĄ

ZUBROVĄ, Paramos šeimai skyriaus vyriausiąją atvejo vadybininkę, AGNĘ DOBRIANSKIENĘ,

Pagalbos namuose skyriaus vyriausiąją socialinę darbuotoją, MARINĄ MAKAREVIČ, Pagalbos

namuose socialinio darbo organizatorę, NATALIJĄ DOLŽENKO, Pagalbos namuose socialinio

darbo organizatorę, TAIDĄ KRINGELIENĘ, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir

suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyriausiąją socialinę darbuotoją, SKIRMĄ ŽIGAITĘ,

Vaikų dienos centro socialinę darbuotoją, ANŽELĄ PEČIONKINĄ, Socialinės globos senyvo

amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus socialinę darbuotoją, pavaduojančią

laikinai nesantį Bendruomenės skyriaus socialinį darbuotoją, MARIJĄ LUKINĄ, Nakvynės namų

vyriausiąją socialinę darbuotoją, ir GITANĄ LIAUDANSKIENĘ, Savarankiško gyvenimo namų

vyriausiąją socialinę darbuotoją, su šiuo įsakymu supažindinti naudojant dokumentų valdymo sistemą

„Kontora“.

5. Į p a r e i g o j u Raštinės administratorę NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ paviešinti

interneto svetainėje www.vspc.lt Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų administracinių

paslaugų sąrašą ir paslaugų teikimo aprašymus.

6. L a i k a u netekusiu galios Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. ĮV-99 „Dėl Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų

administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo“.

Direktorė Stanislava Ostrouch

http://www.vspc.lt


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

12 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 6.2.

2. Administracinės paslaugos versija 1

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Palydėjimo paslauga jaunuoliams

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir

(ar) priemonių, kurios teikiamos,

siekiant padėti palydėjimo paslaugos

jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie

socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus

spręsti kylančias socialines ir kitas

problemas, t. y. palengvinti palydėjimo

paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę

integraciją bendruomenėje.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl

Socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“ (Paslaugų katalogas);

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro dėl

savarankiško gyvenimo namų senyvo

amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos

metodinių rekomendacijų patvirtinimo.

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-636;

4. Lietuvos Respublikos gyvenamos

vietos deklaravimo įstatymas;

5. Visagino savivaldybės tarybos

sprendimas dėl Visagino savivaldybės

gyventojų mokėjimo už socialines

paslaugas tvarka.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimas laikinai gyventi
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

Lietuvoje (ne Europos Sąjungos

valstybių narių piliečiams); 

2. prašymas – paraiška socialinėms

paslaugoms gauti SP-8 forma;

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad 

jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą (tik tuo

atveju, kai nėra duomenų valstybės ir 

žinybiniuose registruose bei valstybės 

informacinėse sistemose);

4. pažymas apie asmens (šeimos)

pajamas per praėjusius 3 mėnesius iki

kreipimosi dėl socialinių paslaugų

teikimo mėnesio arba to mėnesio, nuo

kurio pradėtos gauti apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose

paslaugos, jeigu asmens (šeimos)

pajamos, palyginti su praėjusiais 3

mėnesiais, pasikeitė (tik tuo atveju, kai

nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose

registruose bei valstybės informacinėse

sistemose);

5. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą

išrašą iš medicininių dokumentų

(F027/a) su gydytojo išvada, kad asmuo

neserga ūmiomis infekcinėmis ar

kitomis pavojingomis užkrečiamomis

ligomis ir ūmia psichoze;

6. darbingumo lygio, specialiųjų

poreikių nustatymo pažymą, išduotą

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos (tik tuo atveju, kai

nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose

registruose bei valstybės informacinėse

sistemose);

7. neįgaliojo (invalido) pažymėjimą,

neįgalumo lygio pažymą ar darbingumo

lygio pažymą, sprendimą dėl specialiųjų

poreikių lygio nustatymo, specialiųjų

poreikių nustatymo pažymą (specialiojo

nuolatinės slaugos ar nuolatinės

priežiūros (pagalbos) poreikio

nustatymo pažymas), rekomendaciją dėl

pagalbos poreikio;

8. kitus dokumentus pagal poreikį.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos;
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo;

3. Lietuvos užimtumo tarnybos (darbo

biržos);

4. Gaunamas medicinos dokumentų

išrašas/siuntimas (F 027/a).

ė8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC Savarankiško gyvenimo namų

vyr. socialinė darbuotoja Gitana

Liaudanskienė,

tel. 862015943

el. p. gitana.liaudanskiene@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 202, 8 679 19 546

El. p. stanislava.ostrouch@vsps.lt

www.vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Paslauga teikiama, iki paslaugos gavėjui

sukaks 24 metai.

Likusiems be tėvų globos vaikams (nuo

16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba)

socialinės globos įstaigoje:

jei teikiama ir apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose

paslauga, pagalba teikiama ne mažiau

nei 10 val. per parą;

jei apgyvendinimo savarankiško

gyvenimo namuose paslauga

neteikiama, pagalba teikiama pagal

poreikį.

Socialinę riziką patiriantiems vaikams

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

gyvena socialinę riziką patiriančiose

šeimose, pagalba teikiama nuo 1 iki

10 val. per savaitę.

Sulaukusiems pilnametystės asmenims

(iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė

globa (rūpyba) socialinės globos

įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką

patiriančiose šeimose (tiek teikiant kartu

ir apgyvendinimo savarankiško

gyvenimo namuose ar apsaugotame

būste paslaugas, tiek ir jų neteikiant),

pagalba teikiama nuo 1 iki 10 val. per

savaitę

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo už socialinės priežiūros

paslaugą Palydėjimo jaunuoliams

paslaugą dydis nustatomas

vadovaujantis Visagino savivaldybės

gyventojų mokėjimo už socialines

paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame

mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vsps.lt
http://www.vspc.lt
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

Visagino savivaldybės tarybos

sprendimu, nustatytomis sąlygomis ir

tvarka.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės pateikti prašymo 

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo

namuose paslauga, kaip palydėjimo

paslaugos jaunuoliams dalis, gali būti

teikiama:

likusiems be tėvų globos vaikams (nuo

16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba)

socialinės globos įstaigoje

(rekomenduojama socialinės globos

įstaigos padalinyje);

sulaukusiems pilnametystės asmenims

(iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė

globa (rūpyba) socialinės globos

įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką

patiriančiose šeimose.

Apgyvendinimo apsaugotame būste

paslauga, kaip palydėjimo paslaugos

jaunuoliams dalis, gali būti teikiama:

sulaukusiems pilnametystės asmenims

(iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė

globa (rūpyba) socialinės globos

įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką

patiriančiose šeimose.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą

____________________

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

11 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 6.1.

2. Administracinės paslaugos versija 3

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Apgyvendinimas savarankiško

gyvenimo namuose

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir

reikalingų paslaugų suteikimas

asmenims (šeimoms), kuriems nereikia

nuolatinės, intensyvios priežiūros,

suderinant jiems sąlygas savarankiškai

tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą. 

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl

Socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“ (Paslaugų katalogas);

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro dėl

savarankiško gyvenimo namų senyvo

amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos

metodinių rekomendacijų patvirtinimo.

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-636;

4. Lietuvos Respublikos gyvenamos

vietos deklaravimo įstatymas;

5. Visagino savivaldybės tarybos

sprendimas dėl Visagino savivaldybės

gyventojų mokėjimo už socialines

paslaugas tvarka.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimas laikinai gyventi

Lietuvoje (ne Europos Sąjungos

valstybių narių piliečiams); 
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

2. prašymas – paraiška socialinėms

paslaugoms gauti SP-8 forma;

3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad 

jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą (tik tuo

atveju, kai nėra duomenų valstybės ir 

žinybiniuose registruose bei valstybės 

informacinėse sistemose);

4. pažymas apie asmens (šeimos)

pajamas per praėjusius 3 mėnesius iki

kreipimosi dėl socialinių paslaugų

teikimo mėnesio arba to mėnesio, nuo

kurio pradėtos gauti apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose

paslaugos, jeigu asmens (šeimos)

pajamos, palyginti su praėjusiais 3

mėnesiais, pasikeitė (tik tuo atveju, kai

nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose

registruose bei valstybės informacinėse

sistemose);

5. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą

išrašą iš medicininių dokumentų

(F027/a) su gydytojo išvada, kad asmuo

neserga ūmiomis infekcinėmis ar

kitomis pavojingomis užkrečiamomis

ligomis ir ūmia psichoze;

6. darbingumo lygio, specialiųjų

poreikių nustatymo pažymą, išduotą

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos (tik tuo atveju, kai

nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose

registruose bei valstybės informacinėse

sistemose);

7. pensininko ar neįgaliojo (invalido)

pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą ar

darbingumo lygio pažymą, sprendimą

dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo,

specialiųjų poreikių nustatymo pažymą

(specialiojo nuolatinės slaugos ar

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio

nustatymo pažymas), rekomendaciją dėl

pagalbos poreikio;

8. kitus dokumentus pagal poreikį.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos;

2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo;
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

3. Lietuvos užimtumo tarnybos (darbo

biržos);

4. Gaunamas medicinos dokumentų

išrašas/siuntimas (F 027/a).

ė8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC Savarankiško gyvenimo namų

vyr. socialinė darbuotoja Gitana

Liaudanskienė,

tel. 862015943

el. p. gitana.liaudanskiene@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 202, 8 679 19 546

El. p. stanislava.ostrouch@vsps.lt

www.vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Apgyvendinimo trukmė Savarankiško

gyvenimo namuose:

1. asmenims, neturintiems nuosavybės

teise priklausančių gyvenamosios

paskirties patalpų,– neterminuota;

2 asmenims, turintiems nuosavybės teise

priklausančias gyvenamosios paskirties

patalpas – ne ilgiau nei 12 mėnesių.

3. Gyventojas iš Savarankiško gyvenimo

namų gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per

kalendorinius metus). Jei asmuo išvyksta

ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas

ir sąlygos įforminamos raštu.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1. Mokėjimo už socialinės priežiūros

paslaugas Savarankiško gyvenimo

namuose dydis gali būti nustatytas tik

pinigine išraiška.

2. Mokėjimo už apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose

paslaugos dydis asmeniui (šeimai), kurio

(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios

vienam šeimos nariui) yra:

2.1. mažesnės už 2 valstybės remiamų

pajamų (toliau – VRP) dydžius –

nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis (šie)

asmuo (-ys) yra socialinę riziką

patiriantis (-ys) suaugęs (ę) asmuo (-ys),

kuris (-ie) ilgiau kaip mėnesį per

kalendorinius metus gyvena

Savarankiško gyvenimo namuose ir juose

gauna socialinę priežiūrą. Socialinės

rizikos atveju nuo antro mėnesio per

kalendorinius metus mokama – 5 proc.

asmens (šeimos) pajamų per mėnesį, bet

ne mažiau nei 20 proc. bazinės socialinės

išmokos (toliau – BSI) dydžio suma;

mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vsps.lt
http://www.vspc.lt
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

2.2. virš 2 VRP dydžių, bet mažesnės už

3 VRP dydžius – 5 proc. asmens

(šeimos) pajamų per mėnesį;

2.3. virš 3 VRP dydžių, bet mažesnės už

4 VRP dydžius – 10 proc. asmens

(šeimos) pajamų per mėnesį;

2.4. virš 4 VRP dydžių, bet mažesnės už

5 VRP dydžius – 15 proc. asmens

(šeimos) pajamų per mėnesį;

2.5. virš 5 VRP dydžių – 20 proc. asmens

(šeimos) pajamų per mėnesį.

3. Mokėjimo už apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo namuose

paslaugos dydis asmeniui nustatomas

individualiai, atsižvelgiant į asmens

finansines galimybes mokėti už

socialines paslaugas.

4. Savarankiško gyvenimo namuose

gyvenantys asmenys (šeima) iš savo

pajamų įsigyja maisto produktus, kitas

reikalingas prekes ir paslaugas

(televizija, internetas ar kt.).

5. Savarankiško gyvenimo namuose

gyvenantys asmenys (šeima) iš savo

pajamų moka už komunalines išlaidas.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės pateikti prašymo 

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Asmeniui pageidaujant Savarankiško

gyvenimo namuose teikiamos

papildomos paslaugos:

1. už drabužių, patalynės skalbimą – 0,50

Eur už 1 skalbimą; 

2. už kambario sutvarkymą (grindų,

dušo, tualeto plovimas, langų valymas,

spintų tvarkymas ir pan.) – 4,28 Eur už 1

val.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą

____________________

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

10 priedas

_____VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS____

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 1.10.

2. Administracinės paslaugos versija 4

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Vaikų dienos socialinė priežiūra

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Dienos socialinės priežiūros paslauga,

kuria siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos

narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos Socialinių

paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d.

NR. X-493;

2. Socialinių paslaugų katalogas

patvirtintas Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

93;

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2020

m. liepos 10 d. Nr. A1-658 „Dėl

akredituotos vaikų dienos socialinės

priežiūros teikimo reikalavimų ir

rekomendacijų patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi

Lietuvoje (ne ES valstybių narių

piliečiams), vaiko gimimo liudijimas/

išrašas;

3. Vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma

Nr. 027a).

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi

Lietuvoje (ne ES valstybių narių

piliečiams), vaiko gimimo liudijimas/



Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

išrašas;

3. Vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma

Nr. 027/a).

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centro Vaikų

dienos centro socialinė darbuotoja Skirma

Žigaitė, tel. 8 671 25 915, el. p.

vdcentras@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch, tel. 8 386

70220, el. p. stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Pagal poreikį, neterminuotai.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymas pildomas Visagino socialinių

paslaugų centro Vaikų dienos centre.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės prašymą teikti

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Vaikų dienos centras dirba: 

Darbo dienomis I-IV nuo 9-18 val., V nuo

9-16.45 adresu: Vilties g. 5 , Visaginas.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą

_______________

mailto:vdcentras@vspc.lt
mailto:vdcentras@vspc.lt
mailto:vdcentras@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

9 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 4.2.

2. Administracinės paslaugos versija 5

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Apgyvendinimas nakvynės namuose

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių

ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų

paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir

kt.) suteikimas asmenims, neturintiems

gyvenamosios vietos ar dėl patirto

smurto, prievartos ar kitų priežasčių

negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti

savarankiškumą, prarastus socialinius

ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl

Socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“ (Paslaugų katalogas);

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro dėl

apgyvendinimo nakvynės namuose ir

laikymo apnakvindinimo paslaugų

teikimo rekomendacijos 2017 m.

gegužės 10 d. Nr. A1-234;

4. Lietuvos Respublikos gyvenamos

vietos deklaravimo įstatymas;

5. Visagino savivaldybės tarybos 2014-

11-27 sprendimas Nr. TS-198 „Dėl

mokėjimo už socialines paslaugas

Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

kortelė, leidimas laikinai gyventi

Lietuvoje (ne Europos Sąjungos

valstybių narių piliečiams); 

2. Prašymas – paraiška socialinėms

paslaugoms gauti SP-8 forma;

3. Šeimos duomenų socialinei paramai

SP-1 forma;

4. Asmens ir jo šeimos narių priskyrimo

socialiniai grupei SP-2 forma;

5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją

vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad

asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios

vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik

tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos

piliečio pase ar leidime nuolat gyventi

Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo

įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra

duomenų gyvenamosios vietos apskaitos

dokumentuose);

6. Sveikatos priežiūros įstaigos

medicinos dokumentų išrašas (F 027/a)

su įrašu, kad asmuo nevartoja narkotinių

ar psichotropinių medžiagų;

7. Neįgaliojo pažymėjimas (jei asmeniui

nustatyta netekto darbingumo procentai

arba specialiųjų poreikių lygis).

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos;

2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo;

3. Lietuvos užimtumo tarnybos (darbo

biržos);

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros;

5. Gaunamas medicinos dokumentų

išrašas/siuntimas (F 027/a).

8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC Nakvynės namų vyr. socialinė

darbuotoja Marija Lukina,

tel. (8 386) 70 866

el. p. marija.lukina@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 202, 8 679 19 546

El. p. stanislava.ostrouch@vsps.lt

www.vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Nakvynės namų vyriausiasis socialinis

darbuotojas per 10 kalendorines dienas

nuo asmens prašymo gavimo dienos

privalo nustatyti asmens socialinių

paslaugų poreikį. Sprendimą dėl

mailto:marija.lukina@vspc.lt
mailto:marija.lukina@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vsps.lt
http://www.vspc.lt
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

apgyvendinimo Nakvynės namuose

skyrimo priima Socialinės paramos

skyriaus specialistas. Paslaugos

suteikimo trukmė iki 6 mėn. per metus

ar ilgiau.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Asmeniui, kurio pajamos (vidutinės

šeimos pajamos, tenkančios vienam

šeimos nariui) yra:

1. Mažesnės už 2 VRP dydžius –

nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis

asmuo yra socialinės rizikos suaugęs

asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per

kalendoriniu metus gyvena socialinių

paslaugų įstaigoje. Socialinės rizikos

atveju antrą ir trečią mėnesį per

kalendorinius metus mokoma 10 %

asmens pajamų per mėnesį, bet ne

mažiau nei 20 % bazinės socialinės

išmokos dydžio suma;

2. Mažesnės už 2 VRP dydžius –

nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis

asmuo yra socialinę riziką patiriantis

suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip tris

mėnesius per kalendorinius netus

gyvena socialinių paslaugų įstaigoje.

Socialinės rizikos atveju nuo ketvirto

mėn. – 20 proc. asmens pajamų per

mėnesį , bet ne mažiau nei 20 proc.

bazinės socialinės išmokos dydžio.

3. Virš 2 VRP dydžių ir gaunančiam

paslaugas pirmuosius 3 mėnesius per

kalendorinius metus – 15 % asmens

pajamų per mėnesį;

4. Virš 2 VRP ir gaunančiam paslaugas

ilgiau kaip 3 mėnesius per kalendorinius

metus – 25 % asmens pajamų per

mėnesį.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės pateikti prašymo 

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Apgyvendinimo nakvynės namuose

paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui

gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo

poreikius, bet turi būti teikiama ne

mažiau kaip 3 paslaugos.

Apgyvendinimo nakvynės namuose

paslaugas organizuoja savivaldybė,

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

asmenys nakvynės namuose

apgyvendinami savivaldybei priėmus

sprendimą dėl socialinių paslaugų

teikimo nakvynės namuose.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą

____________________



Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

8 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 4.1.

2. Administracinės paslaugos versija 5

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Laikinas apnakvindinimas

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens

higienos, buities) suteikimas asmenims,

kurie yra benamiai, piktnaudžiauja

alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis,

esant kriziniai situacijai ir pan., kai

nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė

asmens sveikatai ar gyvybei.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl

Socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“ (Paslaugų katalogas);

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro dėl

apgyvendinimo nakvynės namuose ir

laikymo apnakvindinimo paslaugų

teikimo rekomendacijos 2017 m.

gegužės 10 d. Nr. A1-234;

4. Lietuvos Respublikos gyvenamos

vietos deklaravimo įstatymas.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimas laikinai gyventi

Lietuvoje (ne Europos Sąjungos

valstybių narių piliečiams). Ši paslauga

gali būti suteikta ir be asmens

dokumento.
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimas laikinai gyventi

Lietuvoje (ne Europos Sąjungos

valstybių narių piliečiams). Ši paslauga

gali būti suteikta ir be asmens

dokumento.

8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC Nakvynės namų vyr. socialinė

darbuotoja Marija Lukina,

tel. (8 386) 70 866

el. p. marija.lukina@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro 

direktorė Stanislava Ostrouch, 

tel. (8 386) 70 220, 

stanislava.ostrouch@vsps.lt, 

www.vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

1 kartą per metus, ne ilgiau kaip 7 paras.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Teikiama neatlygintinai.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Užpildoma informacinė anketa apie

asmenį.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės pateikti prašymo 

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Paslauga teikiama Visagino socialinių

paslaugų centro Nakvynės namuose,

adresu: Taikos pr. 15D, Visaginas.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą.

______________________

mailto:marija.lukina@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vsps.lt
http://www.vspc.lt


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

7 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 3.2.

2. Administracinės paslaugos versija 4

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

paslaugos

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

paslaugos, teikiamos asmenims

(šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti

ir atstatyti savarankiškumą atliekant

įvairias visuomeniniame ar asmeniniame

(šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos Socialinių

paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d.

NR. X-493;

2. Socialinių paslaugų katalogas

patvirtintas Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

93;

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos

aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

94;

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino

savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m.

balandžio 29 d. sprendimu TS-80.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi

Lietuvoje (ne ES valstybių narių

piliečiams).
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1.1. Gyventojų registro tarnybos – apie

deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę

padėtį;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos ir jos teritorinių

skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir

išmokas;

1.3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos – apie

asmens įregistravimą teritorinėje darbo

biržoje;

1.4. Mokinių registro – apie vyresnių nei 

16 metų besimokančių asmenų 

mokymosi įstaigas ir programas.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centro

Paramos šeimai skyriaus socialiniai

darbuotojai, dirbantys su šeimomis

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 220

el. p. stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Pagal poreikį, neterminuotai, iki

problemos išsprendimo. 

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr.

A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai

gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo-paraiškos formos paskelbtos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

interneto svetainėje www.socmin.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės prašymą teikti

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl

atvejo vadybos tvarkos aprašo

patvirtinimo“ po atvejo nagrinėjimo

posėdžio atvejo vadybininkas parengia ir

teikia išvadą sprendimui dėl socialinių

paslaugų skyrimo priimti Socialinių

paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, jei

mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
http://www.socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
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Eil. 

Nr.
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nustatomas socialinių paslaugų šeimai

poreikis.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą

___________________



PATVIRTINTA

Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-25

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Paslaugos

kodas

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Paslaugos

vadovas

Paslaugos teikėjas

(paslaugas teikiančio darbuotojo

(darbuotojų) pareigos, vardas,

pavardė, telefonas ir el. pašto

adresas)

1.1. PAGALBA Į NAMUS

1.1. Dienos socialinė globa namuose Pagalbos 

namuose skyrius

Visagino socialinių paslaugų centro 

Pagalbos namuose skyriaus 

vyriausioji socialinė darbuotoja

Agnė Dobrianskienė

tel. (8 386) 70 409

el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt

1.2. Pagalba į namus Pagalbos 

namuose skyrius

Visagino socialinių paslaugų centro

Pagalbos namuose skyriaus socialinio

darbo organizatorė Marina Makarevič

Tel. (8 386) 70 409

el. p. marina.makarevic@vspc.lt;

Visagino socialinių paslaugų centro

Pagalbos namuose skyriaus socialinio

darbo organizatorė Natalija Dolženko

Tel. 8 694 87 274

el. p. natalija.dolzenko@vspc.lt;

2. SOCIALINĖ GLOBA

2.1. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė

globa

Socialinės globos 

senyvo amžiaus 

žmonėms ir 

suaugusiems 

asmenims su 

negalia skyrius

Visagino socialinių paslaugų centro 

Socialinės globos senyvo amžiaus 

žmonėms ir suaugusiems asmenims 

su negalia skyriaus vyriausioji 

socialinė darbuotoja

Taida Kringelienė

tel. (8 386) 71 520

el. p. taida.kringeliene@vspc.lt

3. PARAMA ŠEIMAI

3.1. Bendrosios socialinės paslaugos Paramos šeimai 

skyrius

Visagino socialinių paslaugų centras 

Paramos šeimai skyriaus vyriausioji 

atvejo vadybininkė Diana Zubrova

Tel. 8 61356258

El. p. diana.zubrova@vspc.lt

3.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos

Paramos šeimai 

skyrius

Visagino socialinių paslaugų centras 

Paramos šeimai Paramos šeimai 

skyriaus vyriausioji atvejo 

vadybininkė Diana Zubrova

Tel. 8 61356258

El. p. diana.zubrova@vspc.lt

mailto:agne.dobrianskiene@vspc.lt
mailto:marina.makarevic@vspc.lt
mailto:natalija.dolzenko@vspc.lt
mailto:taida.kringeliene@vspc.lt
mailto:diana.zubrova@vspc.lt
mailto:diana.zubrova@vspc.lt
mailto:diana.zubrova@vspc.lt
mailto:diana.zubrova@vspc.lt


Paslaugos

kodas

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Paslaugos

vadovas

Paslaugos teikėjas

(paslaugas teikiančio darbuotojo

(darbuotojų) pareigos, vardas,

pavardė, telefonas ir el. pašto

adresas)

4. NAKVYNĖS NAMAI

4.1. Laikinas apnakvindinimas Nakvynės namai Visagino socialinių paslaugų centro

Nakvynės namų vyriausioji socialinė 

darbuotoja Marija Lukina

tel. (8 386) 70 866

el. p. marija.lukina@vspc.lt

4.2. Apgyvendinimas nakvynės 

namuose

Nakvynės namai Visagino socialinių paslaugų centro

Nakvynės namų vyriausioji socialinė 

darbuotoja Marija Lukina

tel. (8 386) 70 866

el. p. marija.lukina@vspc.lt

5. VAIKŲ DIENOS CENTRAS

5.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo paslaugos Vaikų 

dienos centre

Vaikų dienos 

centras

Visagino socialinių paslaugų centro 

Vaikų dienos centro vyriausioji 

socialinė darbuotoja Skirma Žigaitė

tel. 8 671 25 915

el. p. skirma.zigaite@vspc.lt

6. SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

6.1. Apgyvendinimo savarankiško 

gyvenimo namuose

Savarankiško 

gyvenimo namai

VSPC Savarankiško gyvenimo namų

vyr. socialinė darbuotoja Gitana 

Liaudanskienė,

tel. 862015943

el. p. gitana.liaudanskiene@vspc.lt

6.2. Palydėjimo paslauga 

jaunuoliams

Savarankiško 

gyvenimo namai

VSPC Savarankiško gyvenimo namų

vyr. socialinė darbuotoja Gitana 

Liaudanskienė,

tel. 862015943

el. p. gitana.liaudanskiene@vspc.lt

7. BENDRUOMENEI TEIKIAMOS PASLAUGOS

7.1. Aprūpinimas techninės pagalbos

priemonėmis

Bendruomenės 

skyrius

Visagino socialinių paslaugų centro

Bendruomenės skyriaus socialinė

darbuotoja atsakinga už ATPP

Natalija Dolženko, Tel. 8 694 87 274

el. p. natalija.dolzenko@vspc.lt

7.2. Transporto organizavimo 

paslauga

Bendruomenės 

skyrius

Visagino socialinių paslaugų centro

Bendruomenės skyriaus socialinė

darbuotoja Anžela Pečionkina,

tel. 8 694 52 438,

 el. p. anzela.pecionkina@vspc.lt

_____________________

mailto:skirma.zigaite@vspc.lt
mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:gitana.liaudanskiene@vspc.lt
mailto:natalija.dolzenko@vspc.lt
mailto:anzela.pecionkina@vspc.lt


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

5 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 2.1.

2. Administracinės paslaugos versija 4

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa –

visuma paslaugų, kuriomis visiškai

nesavarankiškam asmeniui teikiama

kompleksinė, nuolatinės specialistų

priežiūros reikalaujanti pagalba. Į

socialinės globos namus nukreipiami

asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės

socialinės globos poreikis, reikalinga

nuolatinė slauga ir priežiūra ir kuriems

teikiamos socialinės paslaugos į namus

yra neefektyvios. Teikiančias

trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą

socialinės globos įstaigas pasirenka pats

socialinės globos gavėjas (globėjas,

rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-

493;

2. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2005 m.

birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl

kai kurių socialinei paramai gauti

reikalingų formų patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583

„Dėl mokėjimo už socialines paslaugas

tvarkos aprašo patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978

„Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir

lėšų apskaičiavimo metodikos

patvirtinimo“;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259148&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259148&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259148&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259148&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259148&p_query=&p_tr2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/UmuvyIAbkQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/UmuvyIAbkQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/UmuvyIAbkQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/UmuvyIAbkQ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

5. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl

socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006 m.

balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl

asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos

aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei

suaugusio asmens su negalia socialinės

globos poreikio nustatymo metodikos

patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

Užpildomas prašymas-paraiška 

socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 

forma) bei pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi

Lietuvoje (ne ES valstybių narių

piliečiams);

2. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo

lygio pažymos, darbingumo lygio

pažymos, pažymos dėl specialiųjų

poreikių lygio nustatymo) ar (ir)

specialiojo nuolatinės slaugos ar

nuolatinės priežiūros (pagalbos)

poreikio nustatymo pažymos kopija;

3. Sveikatos priežiūros įstaigos

užpildytas medicinos dokumentų

išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti

nurodyta konkreti diagnozė ir

informacija apie asmens sveikatos

būklę; 

4. Laisvos formos patvirtinimas, kad

asmuo nėra pasirašęs išlaikymo iki

gyvos galvos (rentos) sutarties ir

sutikimo šią informaciją patikrinti;

5. Gydymo įstaigos pažyma apie

prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį

sveikatos būklę, siuntimus gydymo

procedūroms (operacijoms) atlikti,

komandiruočių ar atostogų

dokumentus, darbo grafikų išrašus

(kopijas) ir kt. jei prašoma skirti

trumpalaikės socialinės globos

paslaugas.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274454&p_query=&p_tr2=
http://www.spcentras.lt/download.php/fileid/167
http://www.spcentras.lt/download.php/fileid/167
http://www.spcentras.lt/download.php/fileid/167
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7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1.1. Gyventojų registro tarnybos – apie

deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę

padėtį;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos ir jos teritorinių

skyrių – apie asmens gaunamas pajamas

ir išmokas;

1.3. Nacionalinės mokėjimo agentūros –

apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui

remti.

1.4. VĮ Registrų centro – apie asmeniui 

nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamą turtą.

2. Gaunamas iš asmens sveikatos

priežiūros įstaigos medicinos dokumentų

išrašas/siuntimas 

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centro

vyriausioji socialinė darbuotoja Taida

Kringelienė, tel. (8 386) 71 520,

el. p. taida.kringeliene@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų direktorė

Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 220,

el. p.  stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Socialinių paslaugų poreikis nustatomas

per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo

gavimo dienos. Sprendimas dėl

paslaugos skyrimo priimamas per 20

kalendorinių dienų nuo paslaugų

poreikio vertinimo išvadų pateikimo

dienos.

1. Trumpalaikės socialinės globos

teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per

metus.

2. Ilgalaikės socialinės globos

teikimo trukmė – daugiau nei 6 mėn. per

metus, neterminuotai.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę

globą suaugusiam asmeniui dydis per

mėnesį – 80 procentų asmens pajamų.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos

Respublikos valstybinių šalpos išmokų

įstatymą gauna slaugos ar priežiūros

(pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją,

visa šios kompensacijos suma (100

procentų) skiriama mokėjimui už

trumpalaikę socialinę globą padengti.

mailto:taida.kringeliene@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
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2. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę

globą suaugusiam asmeniui dydis per

mėnesį – 80 procentų asmens pajamų,

jeigu turo vertė yra mažesnė už jo

gyvenamosios vietos savivaldybėje

nustatytą turto vertės normatyvą. Tais

atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos

Respublikos valstybinių šalpos išmokų

įstatymą gauna slaugos ar priežiūros

(pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją,

visa šios kompensacijos suma (100

procentų) skiriama mokėjimui už

ilgalaikę socialinę globą padengti.

3. Jeigu suaugusio asmens turto vertė

didesnė už jo gyvenamosios vietos

savivaldybėje nustatytą turto vertės

normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę

socialinę globą suaugusiam asmeniui

dydis per mėnesį padidėja vienu

procentu, skaičiuojant nuo turto vertės,

viršijančios normatyvą. P a v y z d ž i u i ,   

s a v i v a l d y b ė j e n u s t a t y t a s t u r t o v e r t ė s 

n o r m a t y v a s y r a 1 0 t ū k s t . e u r ų , o a s m e n s 

t u r t o v e r t ė – 1 5 t ū k s t . e u r ų , r e i š k i a , 

a s m u o k a s m ė n e s į t u r ė s p a p i l d o m a i 

m o k ė t i 1 p r o c . n u o 5 t ū k s t . e u r ų , t . y . , 

5 0   e u r ų . 

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti (SP-8 forma)

patvirtinta Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos darbo ministro

2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl

kai kurių socialinei paramai gauti

reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo-paraiškos formos paskelbtos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

interneto svetainėje www.socmin.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Galimybės pateikti prašymą 

elektroniniu būdu nėra.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Paslauga yra teikiama Visagino

socialinių paslaugų centre, adresu 

Taikos pr. 13, Visaginas.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Socialinės paslaugos „Ilgalaikė

(trumpalaikė) socialinė globa“ teikimo

aprašymas saugomas Visagino socialinių

paslaugų centro byloje.

http://www.socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
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Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

4 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

______________Nr.________

(data)

Visaginas
 (sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 7.1.

2. Administracinės paslaugos versija 3

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Aprūpinimas techninės pagalbos

priemonėmis

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Aprūpinimas techninės pagalbos

priemonėmis – tai visiškai arba iš dalies

kompensuojamų techninės pagalbos

priemonių skyrimas (bet kokio

neįgaliųjų naudojamo specialaus ar

standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar

techninės sistemos, padedančios

išvengti, kompensuoti, sumažinti arba

pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką

sveikatos būklei, asmens

savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei

veiklai).

Teisės aktų nustatyta tvarka techninės

pagalbos priemonėmis aprūpinami

Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat

Lietuvos Respublikoje nuolat

gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir

asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka

deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos

Respublikoje ir gyvenantys Visagino

savivaldybėje. Prašymą gali pateikti

asmuo, jo sutuoktinis, jo pilnamečiai

vaikai, globėjas (rūpintojas) arba motina

(įmotė), tėvas (įtėvis) arba jo įgaliotas

atstovas, arba asmeniui atstovaujantis

gyvenamosios vietos savivaldybės

socialinis darbuotojas. 

Techninės pagalbos priemonės

išduodamos pagal sutartį asmeniui ar jo

atstovui atvykus į Visagino socialinių



Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

paslaugų centrą (toliau- VSPC).

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2010-10-07

įsakymas Nr. A1-474 ,,Dėl Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo

Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo

techninės pagalbos priemonėmis ir šių

priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo priedai 

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Prašymas (atitinkamai pagal 

techninės pagalbos priemonės rūšį);

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,

šeimos, fizinės medicinos ir

reabilitacijos gydytojų, ortopedų ir

traumatologų ar neurologų išduotas

išrašas iš medicininių dokumentų (forma

Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12

mėnesių. 

3. Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių,

globėjų, rūpintojų) asmens tapatybės

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė);

4. Kitų valstybių piliečiai – leidimas

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

5. Gyvenamosios vietos deklaracijos

pažyma;

6. Neįgalumą arba senatvės pensinį

amžių patvirtinantis dokumentas ir (ar)

specialiojo nuolatinės slaugos poreikio

nustatymo pažyma ar dokumentas,

kuriame nurodyta, kad asmeniui

nustatyta visiška negalė (išskyrus

asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir

ligų, turinčių akivaizdžių neįgalumo

požymių bei vaikus, turinčius judesio

raidos sutrikimų).

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant SPIS programa, gaunami 

duomenys apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centro 

Bendruomenės skyriaus socialinė 

darbuotoja atsakinga už ATPP

Natalija Dolženko, tel. 8 694 87 274,

 el. p. natalija.dolzenko@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 220, el. p. 

stanislava.ostrouch@vspc.lt

mailto:natalija.dolzenko@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt


Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Pagal poreikį.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Išskyrus, kai asmuo, sutikęs įsigyti

Centro teritorinio padalinio arba

savivaldybės įstaigos siūlomą lovą,

išskyrus gautą paramos būdu, kojomis

minamą triratį ar keturratį, sumoka į

Centro atsiskaitomąją sąskaitą už

priemonę numatytą įmoką.

Nepilnamečiams skirtos priemonės:

vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio

kėdute, aprūpinama nemokamai

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta LR socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2010 m.

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-634 ,,Dėl

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2005 m.

birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 ,,Dėl

kai kurių socialinei paramai gauti

reikalingų formų patvirtinimo“

pakeitimo“ 

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Galimybės pateikti prašymą 

elektroniniu būdu nėra.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Paslaugą teikia Visagino socialinių

paslaugų centras.

Darbo laikas:

Antradienis – nuo 12.45 val. iki 16.45

val.

Ketvirtadienis – nuo 12.45 val. iki 15.45

val.

Penktadienis – nuo 9.00 val. iki 12.00

val.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Administracinės paslaugos

,,Aprūpinimas judėjimo techninės

pagalbos priemonėmis“ teikimo

aprašymas saugomas Visagino socialinių

paslaugų centro byloje Nr. 

________________________



Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

 2 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

______________Nr.________

(data)

Visaginas
 (sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 7.2.

2. Administracinės paslaugos versija 1

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Transporto organizavimo paslauga

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas 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. Transporto organizavimo

paslauga apima ir pagal individualius

asmens poreikius teikiamą pagalbą,

palydint asmenį iš jo namų iki transporto

priemonės ir iš jos iki tikslo objekto ir

atgal.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05

įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių

paslaugų katalogo patvirtinimo“.

Visagino savivaldybės tarybos 2014-11-

27 sprendimas Nr. TS-198 „Dėl

mokėjimo už socialines paslaugas

Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

Visagino socialinių paslaugų centro

direktoriaus 2020 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. ĮV-130 „Dėl Visagino

socialinių paslaugų centro transporto

organizavimo paslaugų teikimo tvarkos

aprašo patvirtinimo ir atsakingo asmens

paskyrimo“ pakeitimo.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. prašymą dėl transporto organizavimo 

paslaugų teikimo; 

2. asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (pasą, asmens tapatybės 



Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

kortelę, leidimą laikinai ar nuolat 

gyventi Lietuvoje);

3. neįgaliojo ir (ar) pensininko 

pažymėjimą;

4. pažymas apie asmens (šeimos)

gaunamas pajamas, jeigu SPIS sistemoje

nėra duomenų;

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant SPIS programa, gaunami 

duomenys apie deklaruotą gyvenamąją 

vietą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centro 

Bendruomenės skyriaus socialinė 

darbuotoja

Anžela Pečionkina, tel. 8 694 52 438,

 el. p. anzela.pecionkina@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

tel. (8 386) 70 220, el. p. 

stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Pagal poreikį.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina 

Vaikui su negalia ir jo šeimai,

suaugusiam asmeniui su negalia ir jo

šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo

šeimai, socialinę riziką patiriančiai

šeimai – 50 proc. (0,14 ct.). Visagino

savivaldybės tarybos patvirtintos

paslaugos kainos už 1 km;

Kitiems asmenims, kurie dėl ligos negali

naudotis visuomeniniu ar individualiu

transportu – 100 proc. (0,28 ct).Visagino

savivaldybės tarybos patvirtintos

paslaugos kainos už 1 km.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Visagino

socialinių paslaugų centro direktoriaus

2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-54

(2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-

130 redakcija)

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Galimybės pateikti prašymą 

elektroniniu būdu nėra.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Konsultacijos dėl transporto 

organizavimo paslaugos teikimo 

teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo 

pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8.00 

val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 

8.00 val. iki 15.45 val. telefonu 8 694 

52 438 ir elektroniniu paštu 

vspc@vspc.lt

mailto:anzela.pecionkina@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
mailto:vspc@vspc.lt


Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Administracinės paslaugos ,,Transporto

organizavimo“ teikimo aprašymas

saugomas Visagino socialinių paslaugų

centro byloje Nr. 

________________________



Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

3 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 1.2.

2. Administracinės paslaugos versija 5

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pagalba į namus

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmens namuose teikiamos paslaugos,

padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis

buityje bei dalyvauti visuomenės

gyvenime.

Paslaugos sudėtis: informavimas,

konsultavimas, tarpininkavimas ir

atstovavimas, bendravimas, maitinimo

organizavimas (kai 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.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos

paslaugos, reikalingos norint asmeniui

sudaryti galimybes jam gyventi savo

namuose.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro įsakymas

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. A1-448 „Dėl

pagalbos į namus paslaugų

organizavimo ir teikimo rekomendacijų

patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583

„Dėl mokėjimo už socialines paslaugas

tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Socialinių paslaugų katalogas,

patvirtintas Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453


Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo

patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti (SP-8 forma);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė ar leidimas laikinai gyventi

Lietuvoje (ne ES valstybės narių

piliečiams);

3. Neįgaliojo arba pensininko

pažymėjimas;

4. Sveikatos priežiūros įstaigos

medicinos dokumentų išrašas (F 027/a).

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

1. Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti;

2. Asmens dokumentų (pasas/ asmens

tapatybės kortelė) kopijos;

3. Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje

(ne ES valstybių piliečiams) kopija; 

4. Neįgaliojo arba pensininko

pažymėjimo kopija; 

5. Sveikatos priežiūros įstaigos

medicinos dokumentų išrašas (F 027/a).

8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC Pagalbos namuose skyriaus

socialinio darbo organizatorė Marina

Makarevič

Tel. (8 386) 70 409

el. p. marina.makarevic@vspc.lt;

VSPC Pagalbos namuose skyriaus

socialinio darbo organizatorė Natalija

Dolženko

Tel. (8 386) 70 409; 8 694 87 274

el. p. natalija.dolzenko@vspc.lt;

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch,

 tel. (8 386) 70 220,

el. p. stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Paslauga teikiama asmens namuose iki

10 val. per savaitę.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Pagalbos į namus paslaugų kaina – 12,80

Eur už 1 val. Savivaldybės tarybos

nustatytas Paslaugų gavėjui skiriamų

socialinių paslaugų mokėjimo dydis:

asmeniui, kurio pajamos (vidutinės

šeimos pajamos, tenkančios vienam

šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės

remiamų pajamų dydžius (toliau – VRP)

– nemokamai; asmeniui, kurio pajamos

nuo 2 iki 3 VRP – 10 proc. paslaugos

kainos, bet ne daugiau kaip 5 procentai

mailto:marina.makarevic@vspc.lt
mailto:natalija.dolzenko@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt


Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

asmens pajamų per mėnesį; asmeniui,

kurio pajamos nuo 3 iki 4 VRP – 20 proc.

paslaugos kainos, bet ne daugiau kaip 10

proc. pajamų. Asmeniui, kurio pajamos

nuo 4 iki 5 VRP – 25 proc. paslaugos

kainos, bet ne daugiau kaip 15 proc.

pajamų. Asmeniui, kurio pajamos virš 5

VRP – 30 proc., bet ne daugiau 15 proc.

pajamų

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti (SP-8 forma)

patvirtinta Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos darbo ministro

2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl

kai kurių socialinei paramai gauti

reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo-paraiškos formos paskelbtos

Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos interneto svetainėje

www.socmin.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Galimybės pateikti prašymą 

elektroniniu būdu nėra.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų –

informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų

gavimo asmens prašymas nebūtinas.

Pagalbos į namus paslaugų sudėtis

konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga,

atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi

susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą, bylos Nr.

______________________

http://www.socmin.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

1 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 1.1.

2. Administracinės paslaugos versija 5

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Dienos socialinė globa namuose

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Dienos socialinė globa namuose teikiama

asmenims (šeimoms), gyvenantiems

Visagino savivaldybėje, kuriems teisės

aktų nustatyta tvarka nustatytas dienos

socialinės globos namuose poreikis. Tai

yra:

1.1. Vaikai su sunkia negalia ir jų šeimos

nariai;

1.2. Suaugę darbingo amžiaus asmenys

su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar

dalinis nesavarankiškumas, suaugę

darbingo amžiaus asmenys, kuriems

nustatyta sunki negalia, ir jų šeimos nariai;

1.3. Senyvo amžiaus asmenys, kuriems

nustatytas visiškas ar dalinis

nesavarankiškumas, senyvo amžiaus

asmenys, turintys sunkią negalią, ir jų

šeimos nariai.

2. Paslaugų gavėjų artimieji,

gyvenantys kartu su Paslaugų gavėju,

neturi teisės gauti dienos socialinės globos

pagalbos namuose paslaugų saviems

poreikiams tenkinti.

3. Veikdami asmens (šeimos) ar

visuomenės socialinio saugumo interesais,

prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo

asmeniui (šeimai) gali pateikti

bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti

asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios

asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos

narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to



Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

padaryti pats.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos socialinių

paslaugų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006-06-14 nutarimas „Dėl Mokėjimo už

socialines paslaugas tvarkos aprašo

patvirtinimo;

3. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05

įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio

asmens su negalia socialinės globos

poreikio nustatymo metodikos

patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05

įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių

paslaugų katalogo patvirtinimo“;

5. Visagino socialinių paslaugų centro

direktoriaus 2021-09-7 įsakymu Nr. ĮV-80

„Dėl Visagino socialinių paslaugų centro

Pagalbos namuose skyriaus darbo tvarkos

aprašo patvirtinimo“;

6. Visagino savivaldybės tarybos 2014-

11-27 sprendimas Nr. TS-198 „Dėl

mokėjimo už socialines paslaugas

Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo

patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje

(ne ES valstybių narių piliečiams);

3. Išrašas iš medicininių dokumentų

(forma Nr. 027/a) su sveikatos priežiūros

specialisto išvada, kad būsimam paslaugų

gavėjui reikalinga kito asmens pagalba;

4. Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo

lygio pažymos, darbingumo lygio

pažymos, pažymos dėl specialiųjų

poreikių lygio nustatymo) ar (ir)

specialiojo nuolatinės slaugos ar

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio

nustatymo pažymos kopija; 

5. Pensininko pažymėjimo kopija;

6. Duomenys apie asmens (šeimos narių)

gautas pajamas už paskutinius 3 mėn.;

7. Kiti reikalingi dokumentai,



Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1.1. Gyventojų registro tarnybos – apie

deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę

padėtį;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių

– apie asmens gaunamas pajamas ir

išmokas;

1.3. VĮ Registrų centro – apie asmeniui

nuosavybės teise priklausantį

nekilnojamą turtą.

2. Gaunamas iš asmens sveikatos

priežiūros įstaigos medicinos dokumentų

išrašas/siuntimas.

8. Administracinės paslaugos teikėjas VSPC vyriausiasis socialinis darbuotojas: 

Agnė Dobrianskienė, tel. (8 386) 70 409, 

el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas VSPC direktorė Stanislava Ostrouch, tel.  

(8 386) 70 220, el. p. 

stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Dienos socialinė globa namuose socialinių

paslaugų poreikis nustatomas per 10

kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo

dienos.

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dienos socialinė globa asmenims namuose

kaina – 15,30 Eur už 1 val. Asmenims su

sunkia negalia, kai pajamos mažesnės nei

2 valstybės remiamų pajamų (toliau –

VRP) dydžiai 5 proc. paslaugos kainos, bet

ne daugiau kaip 10 proc. asmens pajamų

per mėnesį Asmenims su sunkia negalia,

kai pajamos nuo 2 iki 3 VRP dydžiai 5

proc. paslaugos kainos, bet ne daugiau 15

proc. pajamų. Asmenims su sunkia

negalia, kurio pajamos nuo 3 iki 4 VRP

dydžiai – 10 proc. paslaugos kainos, bet ne

daugiau 30 proc. asmens pajamų.

Asmenims su sunkia negalia, kurio

pajamos nuo 4 iki 5 VRP dydžiai 10 proc.

paslaugos kainos, bet ne daugiau 40 proc.

pajamų. Asmenims su sunkia negalia,

kurio pajamos didesnės nei 5 VRP dydžiai

– 15 proc. paslaugos kainos, bet ne

daugiau 50 proc. pajamų.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

mailto:agne.dobrianskiene@vspc.lt
mailto:agne.dobrianskiene@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt


Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr.

A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai

gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Prašymo-paraiškos formos paskelbtos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

interneto svetainėje www.socmin.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Galimybės pateikti prašymą elektroniniu

būdu nėra.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

1. Dienos socialinė globa asmens

namuose teikiama nuo 2 val. iki 8 val. per

parą iki 5 kartų per savaitę. Paslaugų

teikimo trukmę asmens namuose lemia šių

paslaugų poreikis, objektyvi asmens

sveikatos būklė, asmens socialinis ir

fizinis savarankiškumas;

2. Paslaugą teikia Visagino socialinių

paslaugų centras, adresu Taikos pr. 13,

Visaginas.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Socialinių paslaugų teikimo aprašymai

saugomi Visagino socialinių paslaugų

centro byloje.

_______________________

http://www.socmin.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti


Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus

2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-E-25

6 priedas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

_____________ Nr.________

(data)

____________________

(sudarymo vieta)

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Administracinės paslaugos kodas 3.1.

2. Administracinės paslaugos versija 4

3. Administracinės paslaugos pavadinimas Bendrosios socialinės paslaugos

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Informavimas – reikalingos informacijos

apie socialinę pagalbą suteikimas

asmeniui (šeimai);

Konsultavimas – socialinio darbuotojo

teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu

analizuojama asmens (šeimos)

probleminė situacija ir ieškoma

veiksmingų problemos sprendimo būdų;

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);

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.

5. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos Socialinių

paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d.

NR. X-493;



2

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

2. Socialinių paslaugų katalogas

patvirtintas Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

93;

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos

aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

94;

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino

savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m.

balandžio 29 d. sprendimu TS-80.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška socialinėms

paslaugoms gauti (SP-8);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis

dokumentas (pasas, asmens tapatybės

kortelė, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje

(ne ES valstybių narių piliečiams).

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

gauti institucija (prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas)

Pasinaudojant programa SPIS, gaunami

duomenys iš:

1.1. Gyventojų registro tarnybos – apie

deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę

padėtį;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos ir jos teritorinių

skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir

išmokas;

1.3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos – apie

asmens įregistravimą teritorinėje darbo

biržoje;

1.4. Mokinių registro – apie vyresnių nei

16 metų besimokančių asmenų mokymosi

įstaigas ir programas.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Visagino socialinių paslaugų centras,

Paramos šeimai skyriaus vyr. atvejo

vadybininkė Diana Zubrova, tel. 8

61356258

el. p. diana.zubrova@vspc.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Visagino socialinių paslaugų centro

direktorė Stanislava Ostrouch, 

tel. (8 386) 70 220

el. p. stanislava.ostrouch@vspc.lt

10. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė

Paslauga teikiama pagal poreikį,

neterminuotai, iki problemos išsprendimo.

mailto:diana.zubrova@vspc.lt
mailto:diana.zubrova@vspc.lt
mailto:stanislava.ostrouch@vspc.lt


3

Eil. 

Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

11. Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms 

paslaugoms gauti (SP-8 forma) 

patvirtinta Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos darbo ministro 2005-

06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai 

kurių socialinei paramai gauti reikalingų 

formų  patvirtinimo“. Prašymo-paraiškos 

formos paskelbtos Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos interneto svetainėje 

www.socmin.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/socialine-integracija/prasymu-

formos-socialinems-paslaugoms-gauti

13. Informacinės ir ryšių technologijos, 

naudojamos teikiant administracinę 

paslaugą

Nėra galimybės teikti prašymo 

elektroniniu būdu.

14. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl

atvejo vadybos tvarkos aprašo

patvirtinimo“ po atvejo nagrinėjimo

posėdžio atvejo vadybininkas parengia ir

teikia išvadą sprendimui dėl socialinių

paslaugų skyrimo priimti Socialinių

paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, jei

nustatomas socialinių paslaugų šeimai

poreikis.

15. Administracinių paslaugų teikimo 

aprašymų įtraukimas į dokumentų 

apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Visagino 

socialinių paslaugų centro 

dokumentacijos planą.

___________________________

http://www.socmin.lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/prasymu-formos-socialinems-paslaugoms-gauti
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