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Visaginas

Vadovaudamasi Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.

TS-176 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl

socialinių paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo“ ir 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), 20.2., 20.3. ir 20.12. punktais:

1. T v i r t i n u nuo 2022 m. spalio 1 d. pridedamas Visagino socialinių paslaugų centro

teikiamų socialinių paslaugų kainas.

2. P a l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę ir priežiūrą sau, LINAI CICĖNIENEI,

direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams, ir ANASTASIJAI LAPUNIAI, vyriausiajai

buhalterei.

3. Į p a r e i g o j u NERINGĄ NEŠUKAITYTĘ, Raštinės administratorę, su šiuo

įsakymu LINĄ CICĖNIENĘ, direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams

ANASTASIJĄ LAPUNIĄ, vyriausiąją buhalterę, AGNĘ DOBRIANSKIENĘ, Pagalbos namuose

skyriaus vyriausiąją socialinę darbuotoją, TAIDĄ KRINGELIENĘ, Socialinės globos senyvo

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

SKIRMĄ ŽIGAITĘ, Vaikų dienos centro socialinę darbuotoją, OLGĄ SOLOVJOVĄ,

Bendruomenės skyriaus socialinę darbuotoją, SVETLANĄ TAMULEVIČIENĘ, Nakvynės namų

vyriausiąją socialinę darbuotoją, ir GITANĄ LIAUDANSKIENĘ, Savarankiško gyvenimo namų

vyriausiąją socialinę darbuotoją,, supažindinti naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

4. Į p a r e i g o j u AGNĘ DOBRIANSKIENĘ, Pagalbos namuose skyriaus vyriausiąją

socialinę darbuotoją, TAIDĄ KRINGELIENĘ, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir

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

Vaikų dienos centro socialinę darbuotoją, OLGĄ SOLOVJOVĄ, Bendruomenės skyriaus socialinę

darbuotoją, SVETLANĄ TAMULEVIČIENĘ, Nakvynės namų vyriausiąją socialinę darbuotoją, ir

GITANĄ LIAUDANSKIENĘ, Savarankiško gyvenimo namų vyriausiąją socialinę darbuotoją, su

šiuo įsakymu supažindinti savo skyriaus darbuotojus (jau esamus ir būsimus).

Direktorė Stanislava Ostrouch

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus
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VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS

Socialinės

paslaugos rūšis

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės

paslaugos kaina

Visagino

socialinių

paslaugų centro

padalinys

Prevencinės socialinės paslaugos:

Potencialių

socialinių

paslaugų gavėjų

paieška

Asmenys ir šeimos 9,70 Eur už 1 val. Bendruomenės

skyrius

Bendrosios socialinės paslaugos:

Informavimas 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, 

mažiau galimybių turintis

jaunimas, krizinėje situacijoje

(skyrybos, darbo praradimas,

artimojo netektis ir kt.)

esančios šeimos ir jų nariai, kiti

asmenys ir šeimos

9,70 Eur už 1 val. Bendruomenės

skyrius

Konsultavimas 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,

krizinėje situacijoje (skyrybos,

darbo praradimas, artimojo

netektis ir kt.) esančios šeimos

ir jų nariai, mažiau galimybių 

turintis jaunimas, kiti asmenys

9,70 Eur už 1 val. Bendruomenės

skyrius
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Socialinės

paslaugos rūšis

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės

paslaugos kaina

Visagino

socialinių

paslaugų centro

padalinys

ir šeimos

Tarpininkavimas

ir atstovavimas

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,

krizinėje situacijoje (skyrybos,

darbo praradimas, artimojo

netektis ir kt.) esančios šeimos

ir jų nariai, mažiau galimybių

turintis jaunimas, kiti asmenys

ir šeimos

9,70 Eur už 1 val. Bendruomenės

skyrius

Sociokultūrinės

paslaugos

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 vaikai ir jų

šeimos, socialinę riziką

patiriantys suaugę asmenys ir

jų šeimos, socialinę riziką

patiriančios šeimos, kiti

asmenys ir šeimos

9,70 Eur už 1 val. Bendruomenės

skyrius

Transporto

organizavimas

Senyvo amžiaus asmenys,

negaunantys Lietuvos

Respublikos socialinių

paslaugų įstatymo 30

straipsnio 1 dalyje nurodytų

pajamų, vaikai su negalia ir

jų šeimos, suaugę asmenys

su negalia

0,35 Eur už 1 km Bendruomenės

skyrius

Kiti asmenys, kurie dėl ligos

negali naudotis

visuomeniniu ar individualiu

transportu

0,35 Eur už 1 km
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Socialinės

paslaugos rūšis

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės

paslaugos kaina

Visagino

socialinių

paslaugų centro

padalinys

Socialinės priežiūros paslaugos:

Pagalba į namus Senyvo amžiaus asmenys ir

suaugę asmenys su negalia

12,80 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Vaikai su negalia 12,80 Eur už 1 val.

Kiti asmenys, laikinai netekę

savarankiškumo

12,80 Eur už 1 val.

Laikinas

atokvėpis

Neįgalieji, kaip jie apibrėžti

Lietuvos Respublikos

neįgaliųjų socialinės

integracijos įstatyme,

kuriems nustatytas

specialusis nuolatinės

slaugos poreikis arba

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis

12,80 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Socialinių įgūdžių

ugdymas,

palaikymas ir (ar)

atkūrimas

Socialinę riziką patiriantys

vaikai ir jų šeimos

12,70 Eur už 1 val. Paramos šeimai

skyrius

Socialinę riziką patiriančios

šeimos

12,70 Eur už 1 val.

Apgyvendinimas

savarankiško

gyvenimo

namuose

Suaugę asmenys su negalia

ar jų šeimos

646,70 Eur per mėn. Savarankiško

gyvenimo namai

Senyvo amžiaus asmenys ar

jų šeimos

646,70 Eur per mėn.

Laikinas

apnakvindinimas

Socialinę riziką patiriantys 

suaugę asmenys, senyvo

amžiaus asmenys,

smurtautojai, iš pataisos

įstaigų paleisti asmenys, nuo

kurių paleidimo iš pataisos

įstaigos dienos praėjo ne

daugiau nei 12 mėn.

22,20 Eur už 1 parą Nakvynės namai

Apgyvendinimas

nakvynės

namuose

Socialinę riziką patiriantys 

suaugę asmenys, senyvo

amžiaus asmenys, kiti

socialinę riziką patiriantys

asmenys (besilaukiančios

moterys, nepilnametės

besilaukiančios merginos ir

nepilnametės motinos)

671,30 Eur per mėn. Nakvynės namai
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Socialinės

paslaugos rūšis

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės

paslaugos kaina

Visagino

socialinių

paslaugų centro

padalinys

Vaikų dienos

socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys

vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų

šeimos, vaikai nuo 6 iki 18

m. iš socialinę riziką

patiriančių šeimų ir jų

šeimos, vaikai su negalia

nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,

kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir

jų šeimos (pvz., likę be tėvų

globos vaikai)

8,30 Eur už 1 dieną Vaikų dienos

centras

Palydėjimo

paslauga

jaunuoliams

Likę be tėvų globos vaikai

(nuo 16 m.), kuriems

teikiama globa (rūpyba)

socialinės globos įstaigoje,

socialinę riziką patiriantys

vaikai (nuo 16 m.),

vaikai (nuo 16 m.), kurie

gyvena socialinę riziką

patiriančiose šeimose,

sulaukę pilnametystės

asmenys (iki 24 m.), kuriems

buvo teikta socialinė globa

(rūpyba) socialinės globos

įstaigoje ar kurie gyveno

socialinę riziką patiriančiose

šeimose

9,20 Eur už 1 val. Savarankiško

gyvenimo namai

Palydėjimo

paslauga

jaunuoliams (su

apgyvendinimo

savarankiško

gyvenimo

namuose

paslauga)

646,70 Eur per mėn.

Socialinės globos paslaugos:

Dienos socialinė

globa

Senyvo amžiaus asmenys ir

suaugę asmenys su negalia

15,30 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Vaikai su negalia 15,30 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Senyvo amžiaus asmenys su

sunkia negalia ir suaugę

asmenys su sunkia negalia

15,30 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Vaikai su sunkia negalia 15,30 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius

Laikinas

atokvėpis (dienos

socialinės globos

paslaugos

Asmenys, kuriems nustatytas

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis

15,30 Eur už 1 val. Pagalbos

namuose skyrius
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Socialinės

paslaugos rūšis

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės

paslaugos kaina

Visagino

socialinių

paslaugų centro

padalinys

namuose) Asmenys, kuriems nustatytas

specialusis nuolatinės

slaugos poreikis arba

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis, kai jie yra asmenys

su sunkia negalia

15,30 Eur už 1 val.

Trumpalaikė

socialinė globa

Senyvo amžiaus asmenys 1239,00 Eur per

mėn.

Socialinės

globos senyvo

amžiaus

žmonėms ir

suaugusiems

asmenims

su negalia skyrius

Suaugę asmenys su negalia 1316,00 Eur per

mėn.

Senyvo amžiaus asmenys su

sunkia negalia ir suaugę

asmenys su sunkia negalia

1572,00 Eur per

mėn.

Laikinas

atokvėpis

(trumpalaikės

socialinės globos

paslaugos

įstaigoje)

Asmenys, kuriems nustatytas

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis

1,80 Eur už 1 val. Socialinės

globos senyvo

amžiaus

žmonėms ir

suaugusiems

asmenims

su negalia skyrius

Asmenys, kuriems nustatytas

specialusis nuolatinės

slaugos poreikis arba

specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos)

poreikis, kai jie yra asmenys

su sunkia negalia

2,20 Eur už 1 val.

Ilgalaikė socialinė

globa

Senyvo amžiaus asmenys 1239,00 Eur per

mėn.

Socialinės

globos senyvo

amžiaus

žmonėms ir

suaugusiems

asmenims

su negalia skyrius

Suaugę asmenys su negalia 1316,00 Eur per

mėn.

Senyvo amžiaus asmenys su

sunkia negalia ir suaugę

asmenys su sunkia negalia

1572,00 Eur per

mėn.

_________________________________
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