
ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Paslaugos pavadinimas Ilgalaikės socialinės globos teikimas  

2. Paslaugos apibūdinimas 

Ilgalaikė socialinė globa teikiama įstaigoje, turinčioje 

licenciją socialinės globos teikimui (Institucinė socialinė 

globa (ilgalaikė, trumpaaikė) suaugusiems asmenims su 

negalia). 

Ilgalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų, 

kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba. 

Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems ilgalaikę 

socialinė globą sudaro informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

(tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant 

buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant 

patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir 

dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės 

dirbiniai, keramika ir pan.) ar jo organizavimas, 

laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, 

maitinantis, prausiantis ir kt. 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. 

3. 

Paslaugos gavėjo (asmens 

siekiančio gauti paslaugą) 

tipas 

Ilgalaikė socialinė globa skirta suaugusiems asmenims 

su negalia.  

Šią paslaugą gauti turi teisę:  

1) Lietuvos Respublikos piliečiai; 

2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, 

turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje; 

3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse 

sutartyse numatytais atvejais.   

4. 
Paslaugos teikimo būdas 

(tipas) 

Paslauga teikiama ne elektroninėmis priemonėmis 

5. 
Ar paslauga teikiama 

atlygintinai/neatlygintinai 

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 
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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. 

 

6. Paslaugos rezultatas Asmuo gauna ilgalaikę socialinę globą 

7. 

Teisės aktai, 

reglamentuojantys paslaugos 

teikimą.  

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMu
bOcLPi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. 

nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONs

pbA 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. 

nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo 

ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSm
cQiINv 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo 

ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitT
Cmypl 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl 

Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNT

qLO 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl 

socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“  

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkj

ZFq 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/HnSmcQiINv
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
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stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“  

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF 

8. Paslaugos inicijavimo forma Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma) 

9. 

9.1. Duomenys ir informacija, 

kurią turi pateikti asmuo, 

siekiantis gauti paslaugą 

Asmuo atvykdamas į globos namus turi pateikti 

dokumentus: 

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, 

asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas 

laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių 

piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar 

kt.)  

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba 

patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

3. Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio 

pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl 

specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo 

nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos) 

 

9.2. Duomenys apie 

informaciją ir dokumentus, 

kuriuos paslaugos teikėjas 

gauna pats 

Globos namai iš savivaldybės gauna asmens bylos 

dokumentus, ne vėliau, kaip asmens apgyvendinimo 

dieną. Asmens bylą sudaro: 

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, 

asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas 

laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių 

piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar 

kt.)  

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba 

patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

3. Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio 

pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl 

specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo 

nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) 

poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos) 

4. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a)  

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 

ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko 

laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo, dėl suaugusio 

asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) 

paskyrimo  

6. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su 

priedais)  

7. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už 

socialinę globą dydį. 

8. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 

forma) 

10. 
Paslaugos teikėjo interneto 

svetainė 

www.suvalkijossgn.lt 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF
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11. 
Kitos pastabos ir informacija 

apie paslaugą 

Teikiama paslauga yra galutinė.  

12. Raktažodžiai  Ilgalaikė globa, ilgalaikė socialinė globa, globa 

13. 

Asmens arba padalinio 

atsakingo už paslaugos 

teikimą kontaktiniai 

duomenys 

Suvalkijos socialinės globos 

namai 

Petro Katiliaus g. 22 

Katiliškių k. 

Šunskų sen. 

68463 Marijampolės sav. 

 

13.1. Vida Labutytė 

13.2. Socialinio darbo padalinio vadovė 

13.3. tel.+370 343 61521; +370 699 46451 

13.4. vida.labutyte@suvalkijossgn.lt  

13.5. Gintautas Žemaitis 

13.6. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui 

13.7. tel.+370 343 61545; +370 610 04301 

13.8. gintautas.zemaitis@suvalkijossgn.lt 

13.9. faksas: +370 343 51424 

14. 
Atlygintinai teikiamos 

paslaugos duomenys 

Socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia 

per mėnesį – 685,00 Eur. 

Socialinės globos kaina asmeniui su negalia per 

mėnesį – 595,00 Eur. 

AB bankas SWEDBANK 

Banko kodas 73000 

A/S Nr. LT987300010091071883 

15. 
Paslaugos grupavimo 

duomenys 

15.1. Socialinė globa 

15.2. Neįgalumo atveju, kita 

16. 

Duomenys apie 

neelektroninėmis 

priemonėmis teikiamą 

paslaugą 

16.1. Būtinų veiksmų schema (pridedama). 

16.2. paslaugos suteikimo trukmė - senyvo amžiaus 

asmenims - neterminuotai. 

 

 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vida.labutyte@suvalkijossgn.lt
mailto:gintautas.zemaitis@suvalkijossgn.lt


5 
 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ILGALAIKĖS 

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 

 

 
 
 
 
 

Asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui užtikrinama galimybė 

susipažinti su socialinės globos įstaiga ir jos teikiamomis 

paslaugomis  

Pasirašoma sutartis tarp asmens (globėjo) ir socialinės 

globos namų  

Asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą 

užtikrinamos jo poreikius atitinkančios paslaugos t.y. 

apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų 

(slaugos) organizavimas ar teikimas, laisvalaikio 

organizavimas, pagalba atliekant buitinius darbus,  

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas ir kt.  

Asmeniui padedama plėtoti ir stiprinti asmens socialinius 

ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais. 

Asmuo pagal poreikį yra aprūpinamas būtinomis techninės 

pagalbos priemonėmis, protezinės ir ortopedinės technikos 

priemonėmis. 

 

Asmeniui, atvykus į socialinės globos namus, yra 

įvertinami jo poreikiai būtinoms konkrečioms paslaugoms 

gauti  

 

Asmeniui sudaromas Individualus socialinės globos planas. 

Asmeniui teikiamų paslaugų efektyvumas užtikrinamas 

periodiškai peržiūrint ir tikslinant Individualų socialinės 

globos planą 


