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DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS – PALYDĖJIMO PASLAUGOS 
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2022 m. kovo 24 d. Nr. T1- 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37  

punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 26 straipsnio 3 ir 8 dalimis, Mokėjimo 

už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 

birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 4 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo lėšų ir apskaičiavimo metodikos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl 

Socialinių paslaugų finansavimo lėšų ir apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 20 punktu, Plungės 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams – teikimo 

Plungės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Nustatyti Plungės socialinių paslaugų centro teikiamos palydimosios paslaugos 

jaunuoliams kainą – 220 eurų (du šimtai dvidešimt eurų) per mėnesį. 

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Plungės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje www.plunge.lt. 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

 

Sprendimą rengė 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė 

 

 

http://www.plunge.lt/


PATVIRTINTA 

Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. T1-  

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS – PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS - TEIKIMO 

PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams (toliau – Palydėjimo paslauga 

jaunuoliams) - Plungės socialinių paslaugų centre (toliau- Centras) tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja šios socialinės paslaugos skyrimo ir teikimo sulaukusiems pilnametystės 

asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) įstaigoje ar kurie gyveno 

socialinę riziką patiriančiose šeimose, tvarką, mokėjimo už šias paslaugas sąlygas ir skundų 

nagrinėjimą. 

2. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo tikslas – padėti jaunuoliams prisitaikyti prie 

socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A1-810 

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo 

Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“.  

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir 

kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS 
 

5. Palydėjimo paslauga jaunuoliams (V. Mačernio g. 31, Plungėje) - visuma tarpusavyje 

susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti jaunuoliams gavėjams 

prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdant jų gebėjimus spęsti kylančias socialines ir kitas 

problemas, t. y. palengvinti gavėjų integraciją į visuomenę. 

            Paslauga susideda iš: 

5.1. informavimo, konsultavimo;  

5.2. tarpininkavimo ir bendravimo; 

5.3. apgyvendinimo; 

5.4. psichologinės - psichoterapinės pagalbos organizavimo; 

5.5. minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo (virtuvėlė, dušas, 

skalbimo paslaugos ir t. t.); 

5.6. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, perkant 

reikalingas prekes, paslaugas, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir 

pan.); 

5.7. darbo įgūdžių ugdymo; 

5.8. kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

6. Suteikiama galimybė gyventi skirtingų lyčių asmenims.  

7. Palydėjimo paslauga jaunuoliams konkrečiam asmeniui nustatoma atsižvelgiant į jo 

poreikius. Šią paslaugą vienu metu gali gauti iki 5 asmenų. Paslaugai teikti įrengti 5 kambariai, 

kurie pritaikyti saugiai gyventi. 

8. Palydėjimo paslauga jaunuoliams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono 

savivaldybėje, teikiama: 



8.1. sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikiama socialinė 

globa (rūpyba) įstaigoje, t. y. Centro Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – BVGN); 

8.2. sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kurie gyveno socialinę riziką 

patiriančiose šeimose.  

9. Asmuo pageidaujantis gauti paslaugas, Centrui pateikia prašymą - paraišką socialinėms 

paslaugoms gauti - SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (galiojanti suvestinės redakcija 2022 m. 

vasario 1 d.) „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“. Kartu su 

prašymu pateikiami kiti reikalingi dokumentai: asmens tapatybės dokumentai, duomenys apie 

šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (formos SP-1, SP-2), pažymos apie 

gautas pajamas, medicinos dokumentų išrašai, deklaruotos gyvenamosios vietos pažyma ir kt. 

dokumentai. BVGN padalinio vadovas (toliau - Padalinio vadovas) užpildo Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  

ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (galiojanti suvestinės redakcija 2021 

m. balandžio 1d.) „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“. 

10. Padalinio vadovas paraišką ir kitus surinktus dokumentus pateikia Plungės rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau - Socialinės paramos skyriaus) 

specialistui. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-

183 (galiojanti suvestinės redakcija 2022 metų vasario 1 d.) „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti 

reikalingų formų patvirtinimo“) priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Duomenys apie 

socialinių paslaugų skyrimą suvedami į SPIS duomenų sistemą. 

11.  Palydimoji paslauga jaunuoliams teikiama iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai. 

12. Palydimoji paslauga jaunuoliams neteikiama, jeigu; 

12.1. asmenys yra agresyvūs; 

12.2. asmenys yra neblaivūs; 

12.3. asmenys yra sergantys aktyvia tuberkulioze; 

12.4. asmenys yra sergantys lytiškai plintančioms ligoms; 

12.5. asmenys yra sergantys kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis. 

13. Centras su paslaugų gavėju pasirašo sutartį dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir 

mokėjimo ir pasirašytinai supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis. 

14. Padalinio vadovas informaciją apie asmeniui suteiktas socialines paslaugas suveda į 

SPIS duomenų sistemą. 

15. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimas asmenims sustabdomas ar nutraukiamas 

Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu: 

15.1. gavus asmens prašymą; 

15.2. asmeniui atsisakant paslaugų; 

15.3. atsisakius mokėti už teikiamas paslaugas; 

15.4. nesilaikant vidaus tvarkos taisyklių ir (ar) socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už 

jas sutarties reikalavimų. 

 

III SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMĄ PALYDĖJIMO PASLAUGĄ JAUNUOLIAMS  
 

            16. Mokėjimo dydis asmeniui nustatomas individualiai, vadovaujantis Mokėjimo už 

socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 

14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T1-61 „Dėl Mokėjimo 

už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2021 m. 

gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-334 pakeitimais). 



17. Už suteiktą palydėjimo paslaugą jaunuoliams per mėnesį mokama: 

17.1. kai asmens pajamos per mėnesį  mažesnės už 2 VRP – teikiamos nemokamai; 

17.2. kai asmens pajamos per mėnesį mažesnės už 3VRP - neviršijant 5 procentų asmens 

pajamų; 

17.3. kai asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 4 VRP- neviršijant 10 procentų 

asmens pajamų; 

17.4. kai asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 5 VRP- neviršijant 15 procentų 

asmens pajamų; 

17.5. kai asmens pajamos per mėnesį yra didesnės už 5VRP - neviršijant 20 procentų 

asmens pajamų. 

18. Mokesčio už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas socialines paslaugas dydis 

nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei. 

19. Asmenims palydėjimo paslauga jaunuoliams 30 parų nuo apsigyvenimo pradžios 

teikiama nemokamai.  

20. Asmuo dėl dalinio ar visiško atleidimo už teikiamas socialines paslaugas kreipiasi į 

Padalinio vadovą, pateikia raštišką prašymą ir aplinkybes pateisinančius, motyvuotus dokumentus. 

Padalinio vadovas, įvertinęs asmens motyvuotą prašymą ir visas aplinkybes, išvadas ir reikalingą 

informaciją pateikia Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisijai (toliau - 

Komisija).  

21. Centro direktorius, vadovaudamasis Komisijos siūlymu, priima sprendimą dėl asmens 

dalinio ar visiško atleidimo nuo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas. 

22. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 

IV SKYRIUS. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIIMANT DOKUMENTUS 

 

23. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti asmens tapatybę ir gauti papildomą 

informaciją, reikalingą sprendimui dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyrimo Plungės rajono 

savivaldybės administracijoje priimti, taip pat kaupti informaciją apie šeimai suteiktas paslaugas. 

24. Priimant dokumentus, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir 

jo įgyvendinamaisiais teisės aktais bei Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D-1130 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos 

asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Centras atsako už kokybiškai palydėjimo paslaugą jaunuoliams teikimą asmenims (iki 

24 m.), kuriems buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno 

socialinę riziką patiriančiose šeimose. 

26. Centro ir Socialinės paramos skyriaus specialistai užtikrina asmens pateiktų duomenų 

konfidencialumą, teisingą socialinių paslaugų poreikio ir finansinių galimybių vertinimą bei 

teisingą asmens mokėjimo už socialines paslaugas dydžio apskaičiavimą. 

27. Šio Tvarkos aprašo papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Plungės rajono 

savivaldybės taryba. 

28. Sprendimus dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyrimo, išvadas dėl mokėjimo už 

socialines paslaugas dydžio nustatymo asmenys gali apskųsti Plungės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriui. Administracijos direktorius įsakymu sudaro komisiją, kuri pakartotinai 



įvertina paslaugų skyrimą ir (ar) mokėjimo už paslaugas dydį. Komisija išvadas pateikia  

Administracijos direktoriui. 

29. Centras atsako už lėšų, skirtų socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti, tinkamą 

panaudojimą. 

30. Už šio Aprašo vykdymą atsakingas Centras ir Socialinės paramos skyrius. 

31. Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba kontroliuoja Savivaldybės 

biudžeto lėšų, skirtų Centrui palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikti, efektyvų ir racionalų 

panaudojimą pagal paskirtį. 

_______________________________ 



SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS – PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS - 

TEIKIMO PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TVARKOS APRAŠO IR 

PALYDIMOSIOS PASLAUGOS JAUNUOLIAMS  KAINOS PATVIRTINIMO“ 

 

2022 m. kovo 8 d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė. 
 Sprendimo projekto tikslas – padėti jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti 

jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas ir užtikrinti palydimosios globos 

paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybėje.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai.  

Šiuo metu Plungės rajono savivaldybėje šios paslaugos nebuvo teikiamos. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Savivaldybėje gyvenantiems jaunuoliams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 m.), kuriems 

buvo teikiama socialinė globa (rūpyba) įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose 

šeimose, palydėjimo paslauga nebuvo teikiama. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 

patvirtinimo“ (nauja redakcija 2021-11-16) apibrėžia palydimosios paslaugos jaunuoliams teikimą. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.  

Sprendimo projektu bus patvirtintas tvarkos Aprašas, kuriuo vadovaujantis bus teikiamos 

paslaugos Plungės socialinių paslaugų centre. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. 

Socialinės priežiūros – palydimoji paslauga jaunuoliams - apmokama iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų. Įstaigoje gali būti apgyvendinama ne daugiau 5 jaunuolių. Numatyta, jog paslaugas 

teiks du darbuotojai: socialinė darbuotoja – 0,25 etato ir socialinio darbuotojo padėjėja – 0,25 etato. 

Šiems metams reikalingos lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui ir Sodrai – 7249,50 Eur. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. 

Nėra. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. 

Nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  

Sprendimo projekto iniciatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrius. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra.  

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas.  

Priimtą ir patvirtintą sprendimą išsiųsti Centrui. Taip pat sprendimą paskelbti Teisės aktų 

registre ir Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt .  

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

http://www.plunge.lt/


konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).  

Nėra.  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

vertinimo rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai  nenumatomas 

Finansams  nenumatomas 

Socialinei aplinkai  nenumatomas 

Viešajam administravimui  nenumatomas 

Teisinei sistemai  nenumatomas 

Kriminogeninei situacijai  nenumatomas 

Aplinkai  nenumatomas 

Administracinei naštai  nenumatomas 

Regiono plėtrai  nenumatomas 

Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms  nenumatomas 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja                                    

Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus  

         vedėja                                    ____________________                     Jolanta Puidokienė 
        (pareigos)                                                                               (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 


