
ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Aprašymo turinys

1. Paslaugos 
pavadinimas

Ilgalaikės socialinės globos teikimas .

2. Paslaugos 
apibrėžimas

Ilgalaikė  socialinė  globa  yra  visuma  paslaugų,  kuriomis  visiškai  nesavarankiškam  asmeniui
teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

3. Gavėjai Ilgalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.
4. Paslaugos 

skyrimas ir 
teikimo vieta

Ilgalaikė socialinė globa pradedama teikti gavus Kalvarijos savivaldybės administracijos socialinių
reikalų skyriaus sprendimą Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo. 
Ilgalaikė socialinės globos  paslauga teikiama Kalvarijos globos ir užimtumo centre Socialinės 
globos namuose.

5. Teikimo 
trukmė/dažnu
mas

Ilgalaikės socialinės globos paslauga teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus 
asmenims daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

6. Paslaugos 
sudėtis

Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems ilgalaikę socialinę globą  sudaro:
 informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių 
įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų 
ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto 
planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, 
orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, 
įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, 
savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.),darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas 
(siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas,laisvalaikio 
organizavimas,pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,
asmeninės  higienos  paslaugų  organizavimas  (skalbimo  paslaugų  ir  pan.),maitinimas,sveikatos
priežiūros  paslaugų (slaugos)  organizavimas  ar  teikimas,  kitos  paslaugos,  reikalingos  asmeniui
pagal jo savarankiškumo lygį

7. Paslaugą 
teikiantys 
specialistai

Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, 
užimtumo specialistas, masažuotojas.

8. Mokėjimas už 
ilgalaikę 
socialinę globą

Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau paslauga yra atlygintina.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant  į  asmens pajamas, o tais
atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir į turtą. 
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį  neturi  viršyti  80
procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą
po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą
turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų
įstatymą  gauna  slaugos  ar  priežiūros  (pagalbos)  išlaidų  tikslinę  kompensaciją,  visa  šios
kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.
Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto
vertė  yra  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.


