
Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas 
 

Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paslaugą sudaro dušo paslauga. 

 

Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paslauga, surašius buities tyrimo aktą, 

skiriama  vienišiems senyvo amžiaus asmenims, vienišiems suaugusiems neįgaliems asmenims, 

senyvo amžiaus ar suaugusių neįgaliųjų asmenų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai 

savarankiškumo netekusiems asmenims), kurie dėl negalios, ligos, amžiaus ar buities sąlygų neturi 

galimybės savo namuose tenkinti asmens higienos poreikių,  

 

Teikimo trukmė, sudėtis ir mokėjimas:  

• Dušo paslauga nemokamai teikiama kartą per mėnesį.  

• Kitais atvejais, asmens pajamos ir mokesčio už Paslaugą dydis apskaičiuojamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu ir Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašais. 

 

Kaip gauti paslaugą? Asmenys, pageidaujantys gauti asmens higienos ir priežiūros paslaugas SBĮ 

Kauno rajono socialinių paslaugų centre, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ar SBĮ Kauno 

rajono socialinių paslaugų centrą ir užpildo laisvos formos prašymą. 

 

Paslaugos teikimą reglamentuoja: 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogas; 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas „Dėl Mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-

94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo 

amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos 

patvirtinimo“; 

5. Kauno rajono savivaldybės dušo paslaugos tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr.  ĮS-1983 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 

biudžetinėse įstaigose teikiamos dušo paslaugos tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

 

 

Už paslaugos organizavimą atsakingas darbuotojas: SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro 

Socialinių paslaugų skyriaus socialinio darbo organizatorė Donata Vaitelytė-Gobikienė, Ežero g. 23, 

Kaunas, tel. (8 37) 32 81 95, el. p. pagalbainamus@kaunorspc.lt 
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