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VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO TEIKIAMŲ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Socialinės 

paslaugos rūšis 

Socialinių paslaugų gavėjai Socialinės paslaugos 

kaina 

Visagino šeimos 

ir vaiko gerovės 

centro padalinys 

Laikinas 

apnakvindinimas 

Socialinę riziką patiriantys 

asmenys, socialinę riziką 

patiriančios šeimos 

19,50 Eur už 1 parą  

 

 

 

 

 

 

Krizinės pagalbos 

skyrius 

 

Intensyvi krizių 

įveikimo pagalba 

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymą nustatyta 

laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos 

vaikai kartu su jų atstovais 

(atstovu) pagal įstatymą, 

socialinę riziką patiriantys vaikai ir 

jų šeimos, 

socialinę riziką patiriančios šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 

m.) ir (ar) sulaukę pilnametystės 

asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo 

teikta socialinė globa (rūpyba) ar 

kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose, 

kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę 

asmenys, jų vaikai ir kt.) 

593,00 Eur per mėn. 

 

Psichosocialinė 

pagalba 

Krizinėje situacijoje esantys 

asmenys, šeimos ir jų nariai 

2,70 Eur už 1 val. 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas, 

palaikymas ir (ar) 

atkūrimas 

Vaikai su negalia 4,70 Eur už 1 val. Vaikų su negalia 

dienos socialinės 

globos skyrius 
Vaikai su sunkia negalia 6,60 Eur už 1 val. 

Asmenys su negalia 4,00 Eur už 1 val. Suaugusių asmenų 

su negalia dienos 

socialinės globos 

skyrius 
Asmenys su sunkia negalia 6,20 Eur už 1 val. 

Vaikų dienos 

socialinė 

priežiūra 

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir 

jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų 

šeimos, kiti vaikai 

3,50 Eur už 1 dieną II mikrorajono 

Vaikų dienos 

centras 

 

2,90 Eur už 1 dieną III mikrorajono 

Vaikų dienos 

centras 

 

Dienos socialinė Vaikai su negalia 4,90 Eur už 1 val. Vaikų su negalia 
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globa Vaikai su sunkia negalia 6,80 Eur už 1 val. dienos socialinės 

globos skyrius 

Asmenys su negalia 4,30 Eur už 1 val. Suaugusių asmenų 

su negalia dienos 

socialinės globos 

skyrius 

Asmenys su sunkia negalia 6,50 Eur už 1 val. 

Trumpalaikė 

socialinė globa 

Vaikai, laikinai likę be tėvų globos 1926,00 Eur per mėn.  

 

Vaikų globos 

namai 

 

Socialinę riziką patiriantys vaikai 

Ilgalaikė socialinė 

globa 

Be tėvų globos likę vaikai, kuriems 

nustatyta nuolatinė globa 

1926,00 Eur per mėn. 

_________________________________ 


