
Asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ KOMPLEKTAS  
 

 Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos sudėtis 

 

Paslaugos 

teikimo 

dažnumas 

1 karto 

paslaugos 

teikimo 

trukmė 

1. Informavimas 1.1. reikalingos informacijos apie 

pagalbos į namus paslaugas suteikimas; 

1.2. pagalbos į namus paslaugų trukmės 

(dažnumo) pakeitimo galimybių 

aptarimas; 

1.3. mokėjimo už teikiamas pagalbos į 

namus paslaugas aptarimas; 

1.4. pagalbos į namus paslaugų kokybės 

ir efektyvumo rezultatų aptarimas; 

1.5. reikalingos informacijos asmeniui 

(šeimai) apie socialines garantijas, 

naujus teisės aktus suteikimas ir kt. 

Pagal poreikį  

2. Konsultavimas 2.1. asmens (šeimos) probleminės 

situacijos analizavimas ir ieškojimas 

veiksmingų problemos sprendimo būdų. 

Pagal poreikį  

3. Tarpininkavim

as ir 

atstovavimas 

3.1. 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 (jos) aplinkos 

(institucijų, specialistų, kitų asmenų). 

Pagal poreikį  

4. Bendravimas 4.1. pokalbio palaikymas, skatinimas 

bendrauti. 

Pagal poreikį  

 

5. Maitinimo 

organizavimas 

 

 

5.1. maisto produktų pirkimas 

artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas  

(iki 5 kg) 

1-3 x per 

savaitę 

 

Iki 1 val. 

 

5.2. maisto produktų pirkimas 

artimiausioje parduotuvėje kartu su 

asmeniu 

1-3 x per 

savaitę 

 

Iki 1 val.  30 

min. 

 

5.3. pagalba ruošiant maistą; 1-5 x per 

savaitę 

Iki 1 val. 

5.4. maisto gaminimas; 1-5 x per 

savaitę 

Iki 1 val. 30 

min. 

5.5. pagaminto maisto pašildymas; 1-5 x per 

savaitę 

Iki 15 min. 

5.6. karšto maisto atnešimas (iš kavinės, 

valgyklos ar iš kitų maitinimo įstaigų). 

1-5 x per 

savaitę 

Iki 1 val. 

6. 

 

6.1. vandens atnešimas iš šulinio, 

kolonėlės kasdieniniam vartojimui; 

1-5 x per 

savaitę 

Iki 15 min. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba 

buityje ir namų 

ruošoje 

6.2. vandens atnešimas maudymuisi, 

skalbimui ir vandens paruošimas 

maudymuisi, skalbimui; 

1-4 x per 

mėnesį 

 

Iki 30 min. 

 

6.3. indų plovimas (vieno asmens, vieno 

valgio metu); 

1-5 x per 

savaitę 

Iki 20 min. 

6.4. patalynės keitimas; 1-4 x per 

mėnesį 

Iki 20 min. 

6.53. skalbimas rankomis arba 

mechanine skalbimo mašina; 

1-4 x per 

mėnesį 

Iki 1 val. 30 

min. 

6.63. skalbimas automatine skalbimo 

mašina (skalbinių į automatinę skalbimo 

mašiną įdėjimas, programos nustatymas, 

skalbinių išėmimas ir išdžiovimas); 

1-4 x per 

mėnesį 

Iki 20 min. 

6.73. nešvarių skalbinių 

nunešimas/atnešimas į skalbimo 

paslaugą teikiančią įstaigą (asmens 

gyvenamosios vietos seniūnijos ribose); 

1-4 x per 

mėnesį  

Iki 30 min. 

6.8.3 buto (namo) tvarkymas (1 

gyvenamojo kambario, virtuvės, 

prieškambario, vonios, tualeto patalpų); 

1 x 4 per 

mėnesį 

Iki 1 val. 30 

min. 

6.93. gyvenamojo kambario ir virtuvės 

langų, šviestuvų valymas ir plovimas, 

užuolaidų pakeitimas; 

1-2 x per 

metus 

Iki 2 val.  

6.103. gyvenamojo kambario ir virtuvės 

langų užsandarinimas žiemai; 

1 x per metus Iki 1 val. 

6.11. fekalinio kibiro priežiūra 

(išpylimas, plovimas, dezinfekavimas); 

1-5 x per 

savaitę  

 

Iki 10 min. 

 

6.12. nešvaraus vandens išnešimas; 1-5 x per 

savaitę 

Iki 10 min. 

6.13. šiukšlių surinkimas ir išnešimas. 1-3 x per 

savaitę 

Iki 10 min. 

7. Asmens 

higienos ir 

priežiūros 

paslaugos 

7.1. pagalba rūpinantis kasdienine 

asmens higiena (prausiantis, 

šukuojantis, skutant barzdą ir kt.); 

1-5 x per 

savaitę 

Iki 30 min. 

7.2. palydėjimas į asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą; 

1-2 x per 

mėnesį 

Iki 30 min. 

7.3. pagalba maudantis namuose/  

asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugas teikiančioje  įstaigoje; 

1-4 x per 

mėnesį 

Iki 1 val. 30 

min. 

7.4. pagalba apsikerpant rankų ir kojų 

nagus. 

1-2 x per 

mėnesį 

Iki 15 min. 

8.  Pagalba 

organizuojant 

asmens 

sveikatos 

priežiūrą 

 

8.1. gydytojo iškvietimas į namus ar 

asmens užrašymas pas 

gydytoją/greitosios medicininės 

pagalbos iškvietimas; 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

8.2.vaistų išrašymo 

organizavimas/pagalba lankantis 

sveikatos priežiūros įstaigoje; 

Pagal poreikį 

 

Iki 1 val. 

 

8.3. vaistų ir medicininių priemonių 

pirkimas artimiausioje vaistinėje;  

Pagal poreikį 

 

Iki 1 val. 



  

8.4. pagalba vartojant gydytojo paskirtus 

vaistus; 

Pagal poreikį Iki 10 min. 

8.5. aprūpinimo specialiosios techninės 

pagalbos priemonėmis organizavimas. 

Pagal poreikį Iki 30 min. 

9.  Pagalba  

ūkio darbuose 

9.1. malkų bei kito kieto kuro atnešimas; 1-5 x per 

savaitę 

Iki 15 min. 

9.2. krosnies pakūrimas (1 krosnies); 1-5 x per 

savaitę 

Iki 20 min. 

9.3. krosnies pakuro išvalymas ir pelenų 

išnešimas; 

1-2 x per 

savaitę 

 

Iki 10 min. 

 

9.4. sniego valymas žiemos metu (iki 

šulinio, malkinės, tualeto ir pagrindinio 

įėjimo į namą); 

Pagal poreikį 

 

Iki 30 min. 

 

9.5. malkų bei kito kieto kuro įsigijimo 

organizavimas; 

1-2 x per 

metus 

Iki 15 min. 

9.6. smulkaus gyvenamųjų patalpų, 

krosnių, buitinės technikos remonto 

organizavimas; 

Pagal poreikį Iki 15 min. 

9.7. kitų ūkinių darbų atlikimo 

organizavimas kapų priežiūros, kamino 

išvalymo). 

Pagal poreikį Iki 15 min. 

10. Kitos 

paslaugos 

10.1. lydėjimas į įvairias įstaigas ir iš jų 

(miesto ar seniūnijos ribose); 

Pagal poreikį Iki 2 val. 

10.2. pagalba užpildant mokesčių 

knygeles, mokesčių mokėjimas; 

1 x per 

mėnesį 

Iki 1 val. 

10.3. dokumentų, pažymų tvarkymas ir 

pateikimas atitinkamoms įstaigoms; 

Pagal poreikį Iki 45 min. 

10.4. knygų, spaudos leidinių 

pristatymas į namus iš viešosios 

bibliotekos; 

Pagal poreikį Iki 1 val. 

 

10.5. transporto paslaugos 

organizavimas; 

Pagal poreikį 15 min. 

 

10.6. asmens higienos ir pramoninių 

prekių pirkimas (drabužių, patalynės, 

avalynės, buitinių, ūkinių ir kt.). 

Pagal poreikį Iki 1 val.  

 

10.7. pagalba planuojant asmens 

gaunamų lėšų tikslingą  paskirstymą/ 

panaudojimą   

Pagal poreikį Iki 30  min.  

 

 
Pastabos:  

1. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet turi 

susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Paslaugos teikimo trukmė iki 10 val. per savaitę. 

2. Teikiant iš pagrindinių paslaugų komplekto pagalbos buityje ir namų ruošoje buto (namo) tvarkymo paslaugą yra 

tvarkomas tik vienas buto (namo) gyvenamasis kambarys, virtuvė, prieškambaris, sanitarinės patalpos. Kitų buto 

(namo) gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų sutvarkymas numatytas papildomų paslaugų komplekte. 

3. Paslauga teikiama tik vienišiems asmenims (šeimoms), kurioms šios pagalbos negali suteikti artimieji  (gyvena 

užsienyje).  

 

___________________ 
 


