
 
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO 
 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-319 
Tauragė 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 

dalimi, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų 

finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 20 punktu,  atsižvelgdama į  Tauragės 

šeimos gerovės centro 2022 m. gruodžio 6 d. raštą Nr. 3-1761 „Dėl paslaugų sąrašo ir kainų 

patvirtinimo“, Tauragės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašą ir kainas 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. 

sprendimą Nr. 1-38 „Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų 

patvirtinimo“.  

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.  

4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 
Savivaldybės meras                       Dovydas Kaminskas 

______________ 
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PATVIRTINTA 
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 
2022 m.                d.  sprendimu Nr. 1- 

 
 

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 
SĄRAŠAS IR KAINOS  

 
 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina 
Eur 

 

Paslaugos teikimo 
 trukmė/ 
dažnumas 

  
PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS  

 

1. Kompleksinės paslaugos šeimai  
(Šeimos mediacija)  
 

valanda 15,00 pagal poreikį 

2. 
 

Kompleksinės paslaugos šeimai 
(Individualių ir (ar) grupinių 
konsultacijų organizavimas ir 
teikimas) 

valanda 15,00 pagal poreikį 

3. 
 

Kompleksinės paslaugos šeimai 
(Tėvystės  mokymų organizavimas ir 
teikimas) 

valanda 15,00 pagal poreikį 

   
BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 
4. Informavimas 

 
kartas Neskaičiuojama pagal poreikį 

5. Konsultavimas 
 

kartas Neskaičiuojama pagal poreikį 

6. Tarpininkavimas ir atstovavimas kartas Neskaičiuojama pagal poreikį 

7. Transporto organizavimas  kilometras Miesto ribose – 0,64 pagal poreikį 

Už miesto – 0,35 

8. Sociokultūrinės paslaugos 
 

valanda 34,60 pagal poreikį 
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9. Asmeninės higienos ir priežiūros  
paslaugos (dušo paslauga)  

30 min. 5,30 2 kartai per 
mėnesį 

10. Asmeninės higienos ir priežiūros  
paslaugos (skalbimo paslauga) 

1 skalbimas 
(iki 6 kg) 

Su džiovinimu - 1,78 2 kartus per 
mėnesį 

Be džiovinimo – 1,18 
   

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
 

11. Pagalba į namus 
 

   valanda 10,50 iki 40 val. per 
mėnesį 

12. Socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas  

valanda 24,60 pagal poreikį 

13. Socialinė priežiūra šeimoms 
 

valanda 36,60 pagal poreikį 

14. Intensyvi krizių įveikimo pagalba para 21,30 pagal poreikį 

15. Psichosocialinė pagalba valanda 12,75 pagal poreikį 

16. Apgyvendinimas nakvynės namuose  mėnuo 574,00 iki 12 mėn. ar 
ilgiau 

17. Palydėjimo paslauga jaunuoliams 
(Savarankiško gyvenimo namuose) 
 

mėnuo 2068,95 pagal poreikį 

18. Socialinė reabilitacija neįgaliesiems 
bendruomenėje 
 
 

valanda 34,60 pagal poreikį 

19. Pagalba globėjams  (rūpintojams), 
budintiems globotojams, įtėviams ir 
šeimynų dalyviams ar 
besirengiantiems jais tapti 

valanda 9,92 pagal poreikį 

20. Mokymai pagal pagrindinę globėjų 
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, 
bendruomeninių      vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo ir 
konsultavimo programą 

35 val. 724,00 pagal poreikį 
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21. Mokymai pagal specializuotą asmenų, 
siekiančių teikti socialinės priežiūros 
paslaugas ir bendruomeninių vaikų 
globos namų darbuotojų mokymo ir 
konsultavimo, programą (Specializuoti 
mokymai) 30 val. 

30 val. 625,00 pagal poreikį 

22. Mokymai pagal artimųjų giminaičių 
rengimo vaiko globai programą  

30 val.  625,00 pagal poreikį 

23. Mokymai pagal tęstinę globėjų 
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, 
bendruomeninių vaikų globos namų 
darbuotojų mokymo ir konsultavimo 
programą   

5 val. 115,00 pagal poreikį 

24. Budinčių globotojų paruošimas 91 val. 1865,00 pagal poreikį 

25. Išvados dėl  pasirengimo  vaiko globai 
(rūpybai), įvaikinimui, budinčio 
globotojo, šeimynos steigėjo ir / ar 
dalyvio veiklai parengimas 

16 val.  317,00 pagal poreikį 

  
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS  

 
26. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

vaikų socialinės globos namuose 
mėnuo 2595,80 pagal poreikį 

27. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 
bendruomeniniuose vaikų globos 
namuose 

mėnuo 3312,15 pagal poreikį 

 
 


