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VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ          

PASLAUGŲ KAINOS 

 

1. Ilgalaikė socialinė globa (asmenys su sunkia negalia) – 900 Eur už 1 mėnesį. 

2. Ilgalaikė socialinė globa (asmenys su negalia) – 820 Eur už 1 mėnesį. 

3. Trumpalaikė socialinė globa (asmenys su sunkia negalia) – 900 Eur už 1 mėnesį. 

4. Trumpalaikė socialinė globa (asmenys su negalia ir kiti asmenys) – 820 Eur už  

1 mėnesį. 

5. Dienos socialinė globa institucijoje (senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia) – 

29,63 Eur už 1 dieną. 

6. Dienos socialinė globa institucijoje (senyvo amžiaus asmenys su negalia) – 22,59 Eur už 

1 dieną. 

7. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas Dienos centre (senyvo amžiaus asmenys ir 

suaugę asmenys su negalia) – 19,48 Eur už 1 dieną (su maitinimu). 

8. Maitinimo paslaugų teikimas – 4 Eur už  kompleksinius pietus. 

9. Transporto organizavimas – 1,3 Eur už kilometrą Kauno mieste. 

10. Atokvėpio paslauga šeimos nariams, globėjams (rūpintojams), dėl tam tikrų priežasčių 

laikinai negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga pagalba namuose, – 6,5 Eur už 1 valandą. 

Minimali vizito trukmė 2 val., paslauga teikiama tik darbo dienomis iki 18 val. 

11. Individuali ergoterapija (senyvo amžiaus asmenys) – 7 Eur už 30 minučių. 

12. Individuali kineziterapija (senyvo amžiaus asmenys) – 7 Eur už 30 minučių.  

13. Meninės raiškos mokymų organizavimas (senyvo amžiaus asmenys) – 12 Eur už 

45  minutes (3–5 asmenų grupė) ir 10 Eur už 45 minutes (individualiai). 

14. Kulinarinių pamokų organizavimas (ne didesnė kaip 5 asmenų grupė) – 7 Eur už 

45 minutes (produktai neįskaičiuoti). 
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15. Mokymų, kuriuose suteikiama žinių, reikiamų slaugant artimuosius, prižiūrint ir slaugant 

demencija sergančiuosius, organizavimas – 10 Eur už 45 minutes (ne didesnė kaip  

3 asmenų grupė). 

16. Tautinių juostų audimo mokymų organizavimas – 7 Eur už 45 minutes.  

 

_______________________________ 


