
KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI, ASMENIUI SĄRAŠAS

Eil

Nr.

Paslauga

(pavadinimas, trumpas

apibūdinimas trukmė, cikliškumas

ir t.t.)

Paslaugos teikėjas

adresas, kontaktai,

darbo laikas

Paslaugos

gavėjai

Paslauga

asmeniui ir

(ar) grupei

asmenų

Paslaugos

teikimo

vieta (-os)

Paslaugos

užsakymas,

kaina

1. INFORMAVIMAS IR 

KONSULTAVIMAS

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)

KAIŠIADORIŲ 

SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ 

CENTRAS

Vytauto Didžiojo  g. 

44B, LT-56119 

Kaišiadorys,

info@kaisiadoriuspc.lt

Tel. Nr. 

+37061976050;

Direktorius Liutauras 

Palaitis 861230639

direktorius@kaisiadori

uspc.lt,  

liutauras.palaitis@kais

iadoriuspc.lt ;

Darbo laikas:

I-IV 08:00-17:00

V 08:00-15:45

Pietų pertrauka:

12:00 ir 12:45

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,

kiti asmenys ir šeimos

Asmeiui 

(šeimai)

Socialinių paslaugų, 

centro patalpose, 

seniūnijose, asmens 

namuose ir kt.

Paslauga 

nemokama

2.
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

(Pagalba asmenims (šeimoms), kurie 

dėl nepakankamo savarankiškumo ar 

nepakankamų pajamų nepajėgia 

maitintis savo namuose. Maitinimas 

gali būti organizuojamas pristatant 

karštą maistą į namus, suteikiant 

Socialinę riziką

patiriantys vaikai ir jų

šeimos,

vaikai su negalia ir jų

šeimos,

suaugę asmenys su

negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys

Asmeniui, 

šeimai

Socialinių paslaugų

centro patalpose-

labdaros valgykloje ,

nakvynės namuose,

vaikų dienos

centruose asmens

namuose.

Mokama pagal 

nustatytus 

įkainius, 

atsižvelgiant į 

asmens paslaugų 

paketą bei 
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nemokamą maitinimą valgyklose, 

bendruomenės įstaigose ar kitose 

maitinimo vietose ir išduodant 

maisto talonus ar sauso maisto 

davinius gyventojams

ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys

suaugę asmenys ir jų

šeimos,

socialinę riziką

patiriančios šeimos, kiti

asmenys ir šeimos

pajamas

3. BENDROSIOS SOCIALINĖS 

PASLAUGOS (transporto 

organizavimas, skalbimosi, 

maudymosi paslaugos, aprūpinimas 

techninės pagalbos priemonėmis). 

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie 

(kurios) dėl nepakankamų pajamų ar 

skurdo negali pasirūpinti savo 

higiena (pirties (dušo) talonų 

išdavimas, skalbimo paslaugų 

organizavimas ir kt.)

Vaikai su negalia ir jų

šeimos, 

suaugę asmenys su

negalia ir jų šeimos, 

senyvo amžiaus asmenys

ir jų šeimos, socialinę

riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Asmeniui,

šeimai

Socialinių paslaugų

centro patalpose,

nakvynės namuose,

vaikų dienos

centruose asmens

namuose.

Mokama pagal 

nustatytus 

įkainius, 

atsižvelgiant į 

asmens paslaugų 

paketą bei 

pajamas

4. SOCIOKULTŪRINĖS 

PASLAUGOS

Laisvalaikio organizavimo 

paslaugos, teikiamos siekiant 

išvengti socialinių problemų, 

mažinant socialinę atskirtį, 

aktyvinant bendruomenę; jas teikiant,

asmenys (šeimos) gali bendrauti, 

dalyvauti grupinio socialinio darbo 

užsiėmimuose, užsiimti mėgstama 

veikla, vaikai – ruošti pamokas ir 

pan.

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

Asmeniui,

grupei, šeimai

Socialinių paslaugų 

centro patalpose,  

Vaikų dienos 

centruose.

Nemokamos

5. PAGALBA Į NAMUS

Asmens namuose teikiamos 

paslaugos, padedančios: asmeniui 

(šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis 

Suaugę asmenys su

negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys

ir jų šeimos,

Asmeniui Asmens namuose Mokama pagal 

nustatytus 

įkainius (4,03) 

atsižvelgiant į 



asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime; šeimos 

nariams, prižiūrintiems asmenis su 

negalia, senyvo amžiaus asmenis, 

turėti laikiną atokvėpį

Paramos šeimai

centras

Antakalnio g. 36A, 

Antakalnio kaimas, 

socialinę riziką

patiriančios šeimos,

vaikai su negalia ir jų

šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos 

(laikinai dėl ligos ar kitų 

priežasčių 

savarankiškumo netekę 

asmenys)

asmens pajamas

6. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMAS, PALAIKYMAS 

IR (AR) ATKŪRIMAS

 (Paslaugos, teikiamos asmenims 

(šeimoms), siekiant stiprinti jų 

bendravimo gebėjimus (ieškant 

pagalbos, prisitaikant prie naujų 

situacijų, dalyvaujant visuomenės 

gyvenime, užmezgant ir palaikant 

ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) 

organizuojant jų darbinį užimtumą)

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,

iš pataisos įstaigų paleisti

asmenys, nuo kurių

paleidimo iš pataisos

įstaigos dienos praėjo ne

daugiau nei 12 mėn.,

kiti asmenys ir jų šeimos

Asmeniui

(šeimai), grupei

Socialinių paslaugų 

centro patalpose 

šeimos paramos 

centre, vaikų dienos 

centre, dienos centre 

suaugusiems 

asmenims su negalia,

savarankiško 

gyvenimo namuose, 

krizių centre, asmens

namuose.

Nemokama

7. APGYVENDINIMAS 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO 

NAMUOSE

Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir 

reikalingų paslaugų suteikimas 

asmenims (šeimoms), kuriems 

nereikia nuolatinės, intensyvios 

priežiūros, sudarant jiems sąlygas 

Suaugę asmenys su

negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriantys

suaugę asmenys ir jų

šeimos,

socialinę riziką

patiriančios šeimos,

Asmeniui Paramos šeimai 

centre, (savarankiško

gyvenimo namuose)



savarankiškai tvarkytis asmeninį 

(šeimos) gyvenimą

Rumšiškių senūnija, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybė.

Nakvynės namai,

Geležinkeliečių takas

g. -7 , Kaišiadoriu m.

Paramos šeimai

centras

Antakalnio g. 36A, 

Antakalnio kaimas, 

Rumšiškių senūnija, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybė

likę be tėvų globos vaikai

(nuo 16 m.) ar sulaukę

pilnametystės asmenys

(24 m.), kuriems buvo

teikta socialinė

globa (rūpyba) ar kurie

gyveno socialinę riziką

patiriančiose šeimose, 

kiti asmenys ir jų šeimos

8. LAIKINAS APNAKVINDINIMAS

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų 

(asmens higienos, buitinių) 

suteikimas asmenims, kurie yra 

benamiai, smurtautojai, 

piktnaudžiauja alkoholiu, 

narkotinėmis, psichotropinėmis ar 

toksinėmis medžiagomis, esant 

krizinei situacijai ir pan., jei, 

nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė 

jų sveikatai ar gyvybei.

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.,

socialinę riziką

patiriančios šeimos

Asmeniui Laikino 

apnakvindinimo 

patalpose, nakvynės 

namuose

9. INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO 

PAGALBA.

 Socialinių įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos,

kitų būtinųjų paslaugų (asmens 

higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir

(ar) organizavimas asmeniui 

(šeimai), siekiant atkurti jo (jos) 

savarankiškumą, prarastus 

socialinius ryšius ir padėti integruotis

į visuomenę, laikino apgyvendinimo,

jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, 

prievartos, nustatyto vaiko apsaugos 

poreikio ar kitų priežasčių negali 

naudotis savo gyvenamąja vieta.

Socialinę riziką

patiriantys vaikai ir jų

šeimos,

socialinę riziką patiriantys

suaugę asmenys,

socialinę riziką

patiriančios šeimos,

smurtautojai,

iš pataisos įstaigų paleisti

asmenys, nuo kurių

paleidimo iš pataisos

įstaigos dienos praėjo ne

daugiau nei 12 mėn., 

kiti asmenys (pvz.: smurtą

patyrę asmenys, jų vaikai

ir kt.)

Asmeniui,

šeimai.

Įvykio vietoje

(mobiliosios krizių

įveikimo komandos,

krizių centre,

laikino

apgyvendinimo

įstaigoje (nakvunės

namuose, Paramos

šeimai centre

Antakalnyje).

Nemokama



10. APGYVENDINIMAS 

NAKVYNĖS NAMUOSE

Laikinas nakvynės, socialinių 

įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų 

(asmens higienos, buitinių ir kt.) 

suteikimas asmenims, neturintiems 

gyvenamosios vietos ar dėl kitų 

priežasčių negalintiems ja naudotis, 

siekiant atkurti savarankiškumą, 

prarastus socialinius ryšius ir padėti 

integruotis į visuomenę

Nakvynės namai,

Geležinkeliečių takas

g. -7 , Kaišiadoriu m.

Socialinę riziką

patiriantys suaugę

asmenys,

senyvo amžiaus asmenys,

kiti socialinę riziką

patiriantys asmenys (pvz.,

besilaukiančios moterys,

nepilnametės

besilaukiančios merginos

ir nepilnametės motinos).

Asmeniui Nakvynės namuose Mokama pagal 

nustatytus 

įkainius 

atsižvelgiant į 

asmens pajamas

11. VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ 

PRIEŽIŪRA.

 Dienos socialinės priežiūros 

paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti 

vaiko ir jo šeimos narių socialinius 

bei gyvenimo įgūdžius

Kaišiadorių vaikų

dienos centras

Vytauto Didžiojo  g.

44B, LT-56119

Kaišiadorys

Žiežmarių Vaikų

dienos centras

Melioratorių g. 7,

Žiežmarių miestelis,

Žiežmarių seniūnija,

Kaišiadorių rajonas

Pravieniškių Dienos

centras

Pravieniškių g. 33,

Pravieniškių II kaimas,

Pravieniškių seniūnija,

Kaišiadorių rajonas

Socialinę riziką

patiriantys vaikai ir jų

šeimos,

neįgalūs vaikai ir jų

šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be

tėvų globos vaikai ir jų

šeimos)

Vaikams Socialinių paslaugų

centro ir kitose ,

centrui

priklausančiose

patalpose.

Nemokama

12. DIENOS SOCIALINĖ GLOBA

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui

teikiama kompleksinė, nuolatinės

specialistų priežiūros reikalaujanti

pagalba dienos metu

Kaišiadorių 

socialinių paslaugų 

centras

Vytauto Didžiojo  g.

Vaikai su negalia,

suaugę asmenys su

negalia,

senyvo amžiaus asmenys

Asmeniui ,

grupei

Centro patalpose ir

asmens namuose

Mokama pagal 

nustatytus 

įkainius (4,80-

7490) 

atsižvelgiant į 



44B, LT-56119 asmens pajamas

13. PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Pagalbos (socialinės, psichologinės, 

sielovados) suteikimas ir 

organizavimas asmenims, 

išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 

stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias

ligas, netektis, skyrybas šeimoje, 

psichologinį, moralinį, fizinį ar 

seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, 

artimiesiems

Vaikai su negalia ir jų

šeimos,

suaugę asmenys su

negalia ir jų šeimos,

artimieji,

senyvo amžiaus asmenys

ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje,

socialinę riziką patyrę ar

patiriantys vaikai ir jų

šeimos,

socialinę riziką patyrę ar

patiriantys suaugę

asmenys ir jų šeimos, 

smurtautojai,

kiti asmenys ir jų šeimos

Asmeniui,

grupei

Socialinių paslaugų

centro patalpose,

šeimos paramos

centre, paramos

šeimai centre,

nakvynės namuose,

asmens namuose

Nemokama

Parengė: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Klidzienė, 8 613 18608




