
Ilgalaikė socialinė globa 

Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

Gavėjai Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,  

suaugę asmenys su negalia, 

senyvo amžiaus asmenys. 

Teikimo vieta 

/ paslaugos 

teikėjas 

Institucijoje (be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė 

globa paslaugos) / Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. 

Institucijoje (suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims) / 

Visagino socialinių paslaugų centras, valstybės ar kitų savivaldybių socialinės 

globos namai. 

Teikimo 

trukmė / 

dažnumas 

Be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa iki vaikui 

pasibaigs nuolatinė globa, 

suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims daugiau nei 6 mėn. 

per metus, neterminuotai. 

Paslaugos 

sudėtis 

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. 

 

Asmenys, pageidaujantys gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugą, turi kreiptis į Visagino 

socialinių paslaugų centrą ir užpildyti Prašymą-paraišką bei pateikti reikalingus dokumentus.  

Išsamesnę informaciją apie ilgalaikės socialinės globos paslaugą teikia Visagino socialinių paslaugų 

centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius 

(Taikos pr. 13, Visaginas), tel. (8 386) 71 520, el. paštas taida.kringeliene@vspc.lt.  

mailto:taida.kringeliene@vspc.lt


Asmenys, pageidaujantys gauti ilgalaikės socialinės globos paslaugą valstybės ar kitų savivaldybių 

socialinės globos namuose, turi kreiptis į Visagino savivaldybės administraciją ir užpildyti Prašymą-

paraišką bei pateikti reikalingus dokumentus.  

Išsamesnę informaciją apie ilgalaikės socialinės globos paslaugą valstybės ar kitų savivaldybių 

socialinės globos namuose teikia Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 

(Parko g. 14-225, Visaginas), tel. (8 386) 36 035, el. paštas irena.abaraviciene@visaginas.lt.  

 

mailto:irena.abaraviciene@visaginas.lt

