
ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS SOCIALINES PASLAUGAS 

 ŠVENČIONIŲ RAJONO TERITORIJOJE 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos 
kaina Eur. 

Numatytas 
(planinis) 
vietų 
skaičius 

Licencija 

1. Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centras 
Vilniaus g. 130, LT-18222, 
Švenčionėlių m., Švenčionių r. 
sav., tel. (8 387) 31318,  
el. p. 
centras@svencioniurspc.lt 
 
https://svencioniurspc.lt/ 
 
 

Kompleksinės paslaugos šeimai: 
-Individualių ir (ar) grupinių 
konsultacijų organizavimas ir 
teikimas asmenims, patiriantiems 
sunkumų asmeniniame gyvenime 
ir (ar) šeimoje; 
- Savitarpio pagalbos grupių 
organizavimas ir vedimas 
asmenims, patyrusiems sunkumų 
asmeniniame gyvenime ir (ar) 
šeimoje; 
- Socialinių įgūdžių grupių 
vaikams ir paaugliams 
organizavimas ir vedimas – vaikų 
ir paauglių gyvenime reikalingų 
įvairius socialinius įgūdžius, 
nuostatas ugdančių teminių grupių 
užsiėmimai; 
- Tėvystės mokymų 
organizavimas ir teikimas –  
paslaugos, teikiamos šeimoms, 
norinčioms tobulinti ar įgyti 
tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti 
geriausias tėvų ir vaikų savybes ir 
padėti jiems atskleisti savo 
gebėjimus ir galimybes; 
- Šeimos mediacija – paslauga, 
teikiama neteisminiam civilinių 
ginčų taikinamajam 
tarpininkavimui, siekiant ginčus, 
tarpusavio konfliktus spręsti 
taikiai; 
- Šeimos konsultavimas asmens 
(šeimos) namuose – konsultacijos 
asmens (šeimos) namuose 
(gyvenamojoje vietoje), gimus 
kūdikiui, nustačius neįgalumą ir 
(ar) specialiuosius poreikius 
asmeniui ir  kt.; 
- Pavėžėjimo paslauga asmenims 
(šeimoms), gaunantiems 
kompleksines paslaugas. Jei nėra 
galimybių naudotis viešuoju 
transportu (viešojo transporto nėra 
arba jis yra, bet neužtikrinama, 
kad paslaugų gavėjas laiku atvyks 
į paslaugų teikimo vietą ir dėl to 
jam negalės būti suteiktos 
numatytos apimties paslaugos) ar 
asmeniniu transportu; 
- Vaikų priežiūros paslauga 
teikiama tuo pačiu metu, kai 
tėvams teikiamos kitos 
kompleksinės paslaugos, ji gali 
būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. 

Nemokamai  Išduota  
2020-04-16 



per dieną visiems tėvams 
(įtėviams, globėjams) 
Informavimas  Nemokamai 
Konsultavimas Nemokamai 
Tarpininkavimas ir atstovavimas Nemokamai 
Transporto organizavimas  0,62 

Asmeninės higienos ir priežiūros 
paslaugų organizavimas: 
Skalbimas (iki 5 kg skalbinių) 
   
 
 
Dušo paslauga (ne ilgiau kaip 30 
min.) 

2,96 – įstaigos 
skalbimo 
priemonėmis 
2,79 – kliento 
skalbimo 
priemonėmis 
 
2,96 

Sociokultūrinės paslaugos Nemokamai 
Aprūpinimas judėjimo techninės 
pagalbos priemonėmis 

Mokama 
vadovaujantis 
Neįgaliųjų 
aprūpinimo 
techninės 
pagalbos 
priemonėmis ir 
šių priemonių 
įsigijimo 
išlaidų 
kompensavimo 
tvarkos aprašu 

Pagalba į namus 6,98 už val. 
Socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas 
(socialinę riziką patiriančioms 
šeimoms asmens namuose) 
 
Socialinių įgūdžių ugdymas, 
palaikymas ir (ar) atkūrimas 
(suaugę asmenys su negalia ir jų 
šeimos, 
senyvo amžiaus asmenys ir jų 
šeimos Dienos centre „Verdenė“) 

7,88 
 
 
 
 
 
 
5,83 

Apgyvendinimas savarankiško 
gyvenimo namuose 

413,64 

Laikinas apnakvindinimas 
(Socialinės pagalbos namuose) 

16,50 para 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba 
(Paramos šeimai ir krizių centre) 

23,63 para 10 

Psichosocialinė pagalba  
(Paramos šeimai ir krizių centre) 

3,56  

Apgyvendinimas nakvynės 
namuose 

676,26 10 

Laikinas atokvėpis (asmens 
namuose) 

6,98  

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

Nemokamai 

Vaikų dienos socialinė priežiūra 
(vaikų dienos centruose) 

93,55 

Asmeninė pagalba 8,30 
Dienos socialinė globa asmens 
namuose 

7,59 (dienos 
metu) 



Integrali pagalba į namus (dienos 
socialinė globa ir slauga asmens 
namuose) 

Dienos 
socialinė globa 
asmens 
namuose - 
7,59 
Slauga asmens 
namuose - 
nemokamai 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa: 
Bendruomeniniuose vaikų globos 
namuose 
 
Šventos socialinės globos 
namuose: 
 
Suaugusiam asmeniui su negalia, 
senyvo amžiaus asmeniui; 
 
Suaugusiam asmeniui ir senatvės 
pensijos amžių sukakusiam 
asmeniui su sunkia negalia 

 
 
1276,32 
 
 
 
 
 
960,08 
 
 
 
998,21 

 

 

 

 
20 
 

30 
 
 

2. Nijolės Genytės socialinės 
globos namai 
Klevų g. 27, LT-18180, 
Pabradės m., Švenčionių r. sav. 
tel. (8 387) 54585, 
el.p. administracija@ngenyteso
cgloba.lt 
 
https://ngenytesocgloba.lt/ 
 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa: 
Stacionariame įstaigos padalinyje 
Vaikui su negalia 
 
Vaikui su sunkia negalia 
 
Suaugusiam asmeniui su negalia 
 
Suaugusiam asmeniui su sunkia 
negalia 

 
 
1165,00 
 
1200,00 
 
 
1100,00 
 
 
1190,00 

151 Išduota  
2014-01-29 
 
Papildyta 
(pakeista)  
2020-12-09 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa: 
Grupinio gyvenimo namuose (8-
10 vietų) 
 
Vaikui su negalia 
 
Vaikui su sunkia negalia 

 
 
 
 
 
1220,00 
 
1300,00 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa: 
Grupinio gyvenimo namuose (4-7 
vietų) 
 
Suaugusiam asmeniui su negalia 
 
Suaugusiam asmeniui su sunkia 
negalia 

 

 
 
 
 
1200,00 
 
1280,00 

 

3. Strūnos socialinės globos 
namai 
Strūnos k. 5, LT – 18140,  
Švenčionių r. sav. 
tel. (8 387) 48610, 
+37068235874     el. p. 
renata.lavreckiene@strunosgn.l
t 
http://www.strunosgn.lt/ 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa  
Suaugusiam asmeniui su negalia 
 
Suaugusiam asmeniui su sunkia 
negalia 

 

 
990,00 
 
 
1100,00 

195 Išduota  
2014-01-02 

4. VšĮ "Adutiškio senelių namai"  
Centrinė aikštė 12, Adutiškio 
mstl., Švenčionių r. sav. 

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė 
globa  

 

 

970,00 

80 Išduota  
2018-05-03 
 



tel. +37060100060, 
+37068339901   el. p. 
padesiuseneliams@gmail.com 
 
https://www.seneliu-namai.lt/ 

Suaugusiam asmeniui su negalia, 
senyvo amžiaus asmeniui; 
 
Suaugusiam asmeniui ir senatvės 
pensijos amžių sukakusiam 
asmeniui su sunkia negalia 

 
 
 
 
1060,00 

Papildyta 
(pakeista)  
2021-09-22 

5. Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrija „Giedra“ 
Magūnų k., Magūnų sen., 
Švenčionių r. sav. tel. (8 52) 
332820,  el. p. 
bendrija.giedra@gmail.com 

Apgyvendinimas savarankiško 
gyvenimo namuose 

9,04 per parą 15  

 

 


