
 
 

SBĮ KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMOS SOCIALINĖS 

PASLAUGOS  SENYVO AMŽIAUS IR/ AR NEĮGALIEMS ASMENIMS  

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE  

KARANTINO METU 

 

Lietuvos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) 

grėsmės, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas, ribojant tiesioginį kontaktą 

tarp paslaugas teikiančių darbuotojų ir paslaugų gavėjų, siekiant apsaugoti tiek paslaugų gavėjus, tiek 

darbuotojus nuo koronaviruso užkrato.  

 

Būtinosios socialinės paslaugos, laikantis saugumo priemonių tiesioginio kontakto metu, teikiamos Kauno 

rajono senyvo amžiaus ir neįgaliems gyventojams, kuriems reikalinga pagalba į namus, dienos socialinė 

globa/ integrali pagalba namuose, užtikrinant, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: aprūpinama 

maistu, medikamentais, teikiamos slaugos namuose paslaugos ir pan. Gyvybiškai svarbiomis paslaugomis 

taip pat laikomos Krizių centro teikiamos apgyvendinimo paslaugos moterims (moterims su vaikais).  

 

Kauno rajono gyventojai, kuriems reikalingos informavimo ir konsultavimo paslaugos, aptarnaujami 

nuotoliniu būdu, informaciją  ir konsultacijas teikiant telefonu arba el. paštu.  

 

Dėl informavimo ir konsultavimo paslaugų prašome nevykti ir nerekomenduoti kitiems vykti į SBĮ 

Kauno rajono socialinių paslaugų centrą ir jo skyrius. Raginame paslaugų gavėjus elgtis saugiai ir 

atsakingai, įvertinti galimybę gauti reikiamą informaciją ir konsultacijas nuotoliniu būdu, t. y.  

paskambinti ar rašyti elektroninį laišką. 

 

Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima teikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą  

www.spis.lt   

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO METU  

• Informacijos teikimas 

Dėl informavimo paslaugos kreiptis: 

➢ paslaugų namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenis organizavimo, transporto paslaugos 

organizavimo ir teikimo, aprūpinimo techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis klausimais, 

klausimais, susijusiais su Socialinių paslaugų skyriaus veikla, esant krizinei situacijai asmens 

namuose, į Socialinių paslaugų skyriaus vedėją socialiniams reikalams Dovilę Veličkaitę, tel. 

867143808, el. p. d.velickaite@kaunorspc.lt 

➢ dienos socialinės globos institucijoje paslaugų neįgaliems vaikams organizavimo ir teikimo klausimais 

į Dienos socialinės globos centro vedėją socialiniams reikalams Aušrą Drevininkaitienė, tel. 8 

68344275, el. p. dienoscentras@kaunorspc.lt 

➢ apgyvendinimo paslaugos Krizių centre moterims (moterims su vaikais), organizavimo ir teikimo 

klausimais į Krizių centro vedėją socialiniams reikalams Oną Grabauskienę, tel. 862095167, el. p. 

krzvedejas@kaunorspc.lt 
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• Aprūpinimas techninėmis pagalbos neįgaliesiems priemonėmis 

Kauno rajono gyventojas, kuriam reikalinga techninės pagalbos neįgaliesiems priemonė, turi SBĮ Kauno 

rajono socialinių paslaugų centrui pateikti nustatytos formos prašymą (Prašymo techninei pagalbos priemonei 

gauti forma ) vienu iš šių būdų: 

 

➢ Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt  

➢ Elektroniniu paštu centras@kaunorspc.lt  

➢ Telefonu susisiekus su savo gyvenamosios vietos seniūnija ir susiderinus dėl dokumentų perdavimo 

(seniūnijų kontaktai pateikti https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/ ) 

Jei asmuo prašymo pateikti negali pats, tai gali padaryti jo šeimos narys, bendruomenės atstovas, seniūnijos 

darbuotojas ar kitas karantino metu pagalbą teikiantis asmuo. Kartu su prašymu turi būti pateiktas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų - traumatologų, 

reumatologų ar neurologų išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas 

- 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei). 

Kai techninė pagalbos neįgaliesiems priemonė bus paruošta išdavimui, su prašymą pateikusiu asmeniu 

telefonu arba el. paštu susisieks SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro atsakingas darbuotojas ir 

suderins atsiėmimo būdą ir laiką. Atsiimant techninės pagalbos neįgaliesiems priemonę asmuo turi su savimi 

turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

Karantino laikotarpiu techninių pagalbos neįgaliesiems priemonių grąžinimas į SBĮ Kauno rajono socialinių 

paslaugų centrą nevykdomas.  

Konsultacijas dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis teikia socialinė darbuotoja Liucija 

Gadliauskienė tel. 837328195, 862095171 arba el. paštu centras@kaunorspc.lt     

 

 

 

• Specialiojo transporto organizavimo paslauga 

Specialiojo transporto paslauga karantino laikotarpiu teikiama Kauno rajono gyventojams, kurie dėl negalios, 

ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu 

ar individualiu transportu. Paslauga teikiama asmenims, galintiems sėdėti automobilio sėdynėje arba 

neįgaliojo vežimėlyje. Paslaugų gavėjas, kuriam būtinas lydintis asmuo, turi juo pasirūpinti pats. Po kiekvieno 

važiavimo transporto priemonė yra dezinfekuojama.  

Prašymą galima pateikti www.spis.lt, el. paštu arba tiesiogiai suderinus su atsakingu darbuotoju telefonu. 

Konsultacijas teikia ir specialiojo transporto paslaugos užsakymų priėmimą vykdo socialinė darbuotoja Urtė 

Kudulytė tel. 862095169 arba el. paštu u.kudulyte@kaunorspc.lt 

 

 

 

• Pagalbos į namus paslauga 

Pagalbos į namus paslauga karantino laikotarpiu teikiama, užtikrinant būtinąsias bendrąsias socialines 

paslaugas, t. y. būtiniausių maisto produktų, medikamentų, buities prekių nupirkimas ir pristatymas į namus, 

malkų, vandens atnešimas, informavimas ir konsultavimas telefonu, kitos būtinos pagalbos organizavimas. 

Siekiant apsaugoti paslaugos gavėjus nuo galimo koronaviruso užkrato, pagalba tvarkant namus karantino 

metu neteikiama.  

Paslaugos teikimo laikas ir tiesioginis kontaktas yra ribojamas. Socialinio darbuotojo padėjėjos su paslaugos 

gavėjais tiesiogiai  kontaktuoja priklausomai nuo poreikio, bet dėl abipusio saugumo, stengiasi, kad kontaktas 

būtų kuo mažesnis, išlaikant atstumą. Su kai kuriais paslaugos gavėjais darbuotojos susitarusios, kad maistą 

palieka už durų ir paskambina į duris arba mobilų telefoną, malkas atneša prie durų arba į rūsį per kitą įėjimą, 

pečių kūrena įeidamos per rūsio duris. Jeigu paslaugos gavėjas negali pasiimti maisto nuo durų ir negali išeiti 

į lauką, darbuotoja įeina į vidų ir palieka maistą/medikamentus/vandenį ant stalo). Stengiamasi kalbėtis ir 

https://www.kaunorspc.lt/socialiniu-paslaugu-skyriaus-veikla/prasymas-gauti-judejimo-tpp/
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kontaktą palaikyti gryname ore (jei paslaugos gavėjas gerai jaučiasi ir gali išeiti į lauką). Visus iškilusius 

klausimus ir darbus darbuotojos derina telefonu.  

Pagrindiniai atliekami darbai: maisto/medikamentų nupirkimas, purvino vandens išnešimas/švaraus 

atnešimas, malkų atnešimas, pečiaus kūrenimas, šiukšlių išnešimas, nuolatinis kontakto palaikymas telefonu, 

konsultavimas, tarpininkavimas.  

Paslaugos dažnumas priklauso nuo paslaugų poreikio, ir paslaugos gavėjų sveikatos būklės, fizinių galimybių, 

bei gyvenimo sąlygų. Stipresniems paslaugos gavėjam užtenka 1 k./sav. atnešti maisto, nupirkti vaistų. Pas 

kitus lankosi dažniau, nes reikia atnešti malkų. Pas paslaugos gavėjus, kurie savarankiškai nepasikuria 

pečiaus, darbuotojos eina kiekvieną darbo dieną. 

Prašymai paslaugai teikti priimami www.spis.lt arba telefonu susisiekus su savo gyvenamosios vietos 

seniūnija ir susiderinus dėl dokumentų pateikimo (seniūnijų kontaktai pateikti 

https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/ ).  

Konsultacijas ir informaciją teikia socialinio darbo organizatorė Lina Grigė tel. 867420788 arba el. paštu 

pagalbainamus@kaunorspc.lt . 

 

 

 

• Dienos socialinė globos asmens namuose paslaugos ( integrali pagalba)  

Dienos socialinė globos asmens namuose paslaugos (integrali pagalba) karantino laikotarpiu teikiamos, 

užtikrinant būtinąsias socialines ir slaugos paslaugas namuose sunkią negalią turintiems Kauno rajono 

gyventojams, ribojant socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugos specialistų darbą, atliekant tik tas veiklas, 

kurios yra būtinos patenkinti asmens gyvybinius ir slaugos poreikius (asmens higiena, maitinimas, slaugos 

procedūros pagal gydytojo paskyrimus ir pan.). Darbuotojai intensyviai renka esamą pagalbos poreikį ir į jį 

reaguoja, palaikomas kontaktas telefonu.  Psichologo konsultacijos dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugų gavėjams teikiamos telefonu. Kineziterapijos procedūros karantino laikotarpiu nėra atliekamos, 

paslaugų gavėjų artimieji yra konsultuojami telefonu.  

Konsultacijas ir informaciją apie dienos socialinė globos asmens namuose paslaugas ( integrali pagalba) teikia 

socialinė darbuotoja Dovilė Martinonė tel. 862095176, el. paštu dienosgloba@kaunorspc.lt ir socialinio darbo 

organizatorė Justė Maročkaitė tel. 867143739,el. paštu j.marockaite@kaunorspc.lt  

 

 

 

•  Dienos socialinės globos paslaugos Dienos socialinės globos centre negalią turintiems vaikams 

karantino laikotarpiu neteikiamos. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. yra draudžiama veikla vaikų, žmonių 

su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Jeigu tėvų darbas yra susijęs su koronaviruso 

(COVID-19) plitimo valdymu Lietuvoje ir jų neįgalių vaikų priežiūra neįmanoma namuose, socialinė 

priežiūra yra užtikrinama įstaigoje. Nuo 2020 m.  kovo 25 d. dienos socialinės globos paslaugas institucijoje 

gaunantiems vaikams pradėta kiekvieną dieną 9:45 organizuoti mankštą ir ryto ratą nuotoliniu būdu bendroje 

konferencijoje Zoom programoje. Prie šios veiklos gali prisijungti visi dienos socialinės globos paslaugas 

institucijoje gaunantys klientai. Taip pat darbo laiku su kiekvienu darbuotoju vaikai gali susisiekti asmeniškai 

nuotoliniu būdu.  

• Konsultacijas ir informaciją apie dienos socialinės globos institucijoje paslaugų neįgaliems vaikams 

organizavimą ir teikimą teikia Dienos socialinės globos centro vedėja socialiniams reikalams Aušra 

Drevininkaitienė, tel. 8 68344275, el. p. dienoscentras@kaunorspc.lt 
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• Apgyvendinimo paslaugos moterims  Krizių centre  

Apgyvendinimo paslaugos moterims Krizių centre ( Vytauto g. 68, Garliava, Kauno r.) teikiamos tik iki 

karantino paskelbimo paslaugas gavusiems paslaugų gavėjams. Vykdomas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Klientėms teikiamas informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas teikiant dokumentus 

įvairioms įstaigoms ar institucijoms, kreipiantis į gydytojus, ruošiant dokumentus tarnyboms. Esant poreikiui 

organizuojama transporto paslauga. Vyksta kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, namų 

ruošos darbai, švaros virtuvėje,  kambariuose palaikymas, maisto ruošimas, bendravimas, dienotvarkės 

laikymasis, aplinkos tvarkymas, darbo įgūdžių ugdymas. Klientės laisvalaikį leidžia siūdamos daugkartinio 

naudojimo maišelius, medžiagines kaukes. Iš dovanotų mezgimo siūlų klientės mezga, siuvinėja. Psichologė 

Krizių centre gyvenančioms klientėms teikia konsultacijas bei rekomendacijas tiesioginio kontakto metu 

pagal suderintą darbo grafiką, organizuoja įvairaus pobūdžio užsiėmimus (meno terapijos, filmų peržiūras jų 

aptarimus ir kt.). Išoriniams klientams psichologas teikia konsultacijas ar  palaikomuosius pokalbius 

nuotoliniu būdu naudojant įvairias ryšio priemones. Tris kartus per savaitę gaunama parama maisto produktais 

LPF „Maisto bankas“.  

Esant laisvoms apgyvendinimo vietoms, nauji paslaugų gavėjai karantino metu į Krizių centrą gali būti 

priimami tik išbuvę 14 dienų saviizoliacijoje. Karantino laikotarpiu Krizių centre paslaugų gavėjų lankymas 

yra draudžiamas. Tai būtina, siekiant apsaugoti Krizių centre gyvenančius  naujagimius, vaikus, nėščias ir 

sveikatos sutrikimų turinčias moteris nuo koronaviruso užkrato.  

Konsultacijas ir informaciją apie apgyvendinimo paslaugos organizavimą ir teikimą teikia Krizių centro 

vedėja socialiniams reikalams Ona Grabauskienė, tel. 862095167, el. p. krzvedejas@kaunorspc.lt 

 

 

• Asmens higienos paslaugos Kauno rajono gyventojams SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre 

karantino laikotarpiu neteikiamos.  

Konsultacijas ir informaciją teikia socialinio darbo organizatorė Lina Grigė tel. 867420788 arba el. paštu 

pagalbainamus@kaunorspc.lt   

 

 

• Sporto ir meno užsiėmimai  

Sporto ir meno užsiėmimai senyvo amžiaus ir negalią turintiems Kauno rajono gyventojams SBĮ Kauno 

rajono socialinių paslaugų centre karantino laikotarpiu nevyks. Kineziterapeutai ruošia programas sportuoti 

namuose, kuriomis pasidalins svetainėje www.kaunorspc.lt . Užimtumo specialistė telefonu konsultuoja meno 

užimtumo grupę lankančias moteris dėl veiklos namuose, meno dirbinių artėjančiai šv. Velykų šventei 

ruošimo.  

Konsultacijas ir informaciją teikia socialinė darbuotoja Liucija Gadliauskienė tel. 837328195, 862095171 

arba el. paštu centras@kaunorspc.lt   

 

 

 

 

Ačiū visiems už susitelkimą ir atsakingą bei kūrybišką požiūrį į būtinos socialinės pagalbos teikimą Kauno 

rajono gyventojams.  Esame stiprūs tik dirbdami kartu! 

___________________________ 
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