
Integralią pagalbą namuose teikia komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir 

slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos, 

priežiūros (pagalbos) priemones bei socialines paslaugas. 

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, 

kineziterapeutas. 

 

Integralios pagalbos paslaugos teikiamos asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos 

poreikis. 

 

Asmuo, pageidaujantis gauti integralią pagalbą ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, 

rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo kreipiasi į Šilalės rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrių ir pateikia prašymą, kurio formą įsakymu tvirtina Savivaldybės 

administracijos direktorius, ir kitus būtinus dokumentus: 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens 

tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje); 

 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į 

gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų 

gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose); 

 pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą; 

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

išduotos pažymos dėl specialiųjų poreikių nustatymo kopiją; 

 sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a); 

 kitus dokumentus pagal reikalingumą. 

 

Teikiant integralią pagalbą, slaugos paslaugos asmenims teikiamos nemokamai. 

 

Už dienos socialinės globos paslaugas asmuo moka atsižvelgiant į jo pajamas: 

vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos 

paslaugas dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų; 

 asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės 

remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos 

socialinės globos paslaugas dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. 

 asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės 

remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos 

socialinės globos paslaugas dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų. 

 Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą asmens 

namuose dydis nustatomas proporcingai teikiamos socialinės globos namuose trukmei 

(teikiamų dienų ir (ar) valandų skaičiui). 

 

Paslaugų teikėjo kelionė nuo vieno paslaugų gavėjo iki kito įvertinama kaip paslaugos teikimo 

trukmė. 

 

 


