KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMOS SOCIALINĖS, ŠVIETIMO PAGALBOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS

Eil.
Nr.

Paslauga

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos
gavėjas

Paslauga
asmeniui
ar grupei
Asmeniui

1.

Individualios
psichologo
konsultacijos

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo,
vaikas nuo
6 m.

2.

Individualios
socialinės
konsultacijos

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo

Asmeniui

3.

Pozityvios tėvystės
mokymai tėvams

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo

Grupei

4.

Išsiskyrusių asmenų
paramos grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo

Grupei

Paslaugos teikimo vieta,
darbo laikas, kontaktiniai
duomenys susisiekti
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt,
www.darnus-namai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt

1

Paslaugos
trukmė,
intensyvumas
Vidutiniškai
8 konsultacijos
po 1 val.

Paslaugos gavimo
sąlygos

3 konsultacijos
po 1 val.

Būtina registracija

7 susitikimai
po 2 – 2,5 val.

Būtina registracija

7 susitikimai
po 2 – 2,5 val.

Būtina registracija

Būtina registracija

5.

Streso valdymo
grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo

Grupei

6.

Streso valdymo
grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Vaikas 13
– 16 m.

Grupei

7.

Bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgūdžių gerinimo
grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Vaikas 14
– 18 m.

Grupei

8.

Paramos grupė
tėvams auginantiems
vaiką su negalia

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo

Grupei

9.

Paauglių vaikinų
lytiškumo ugdymo
grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Vaikas 14- Grupei
18 m.

10.

Paauglių merginų
lytiškumo ugdymo
grupė

VšĮ „Darnūs
namai“

Vaikas 14- Grupei
18 m.

VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00

2

1 savaitgalio
susitikimas 8
val.

Būtina registracija

1 savaitgalis
(nuo
penktadienio
popietės iki
sekmadienio
popietės)
1 savaitgalis
(nuo
penktadienio
popietės iki
sekmadienio
popietės)
7 susitikimai
po 2 – 2,5 val.

Būtina registracija

8 susitikimai
po 2 – 2,5 val.

Būtina registracija

8 susitikimai
po 2 – 2,5 val.

Būtina registracija

Būtina registracija

Būtina registracija

11.

Tėvų savitarpio
paramos grupė
(Šeimos klubas)

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugę
asmenys,
baigę
pozityvios
tėvystės
įgūdžių
mokymosi
grupę
Suaugę
asmenys

Grupei

12.

Šeimos mediacija

VšĮ „Darnūs
namai“

13.

Individualios
pedagoginės
konsultacijos

VšĮ „Darnūs
namai“

Suaugęs
asmuo,
vaikas nuo
6 m.

Asmeniui

14.

Tėvystės refleksijos
grupės globėjams,
įtėviams

VšĮ „Darnūs
namai“

Globėjai,
įtėviai

Grupei

15.

Globėjų, įtėvių
konsultavimas,
informavimas

VšĮ „Darnūs
namai“

Globėjai,
įtėviai

Asmeniui

Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt

Asmenims

3

VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8-609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8 609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8 609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt

3 susitikimai
po 2 – 2,5 val.
1 k. per mėn.

Būtina registracija

Vidutiniškai
4 sesijos po 3
val.

Būtina registracija

Vidutiniškai
3 konsultacijos
po 1 val.

Būtina registracija

9 susitikimai
po 3 val.

Būtina registracija

Pagal poreikį

Būtina registracija

16.

Globėjų, įtėvių savi
pagalbos grupės

VšĮ „Darnūs
namai“

17.

Bendrosios
socialinės paslaugos
(informavimasreikalingos
informacijos apie
socialinę pagalbą
suteikimas asmeniui
(šeimai);
konsultavimas pagalba, kurią
teikiant kartu su
asmeniu
analizuojama asmens
(šeimos) problema ir
ieškoma veiksmingų
jos sprendimo būdų ;
tarpininkavimas ir
atstovavimas)
Socialinių įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo paslaugos
(paslaugos,
teikiamos asmenims
(šeimoms), siekiant
stiprinti jų
bendravimo
gebėjimus (ieškant
pagalbos, prisitaikant
prie naujų situacijų,

SBĮ Kauno
Šeimos,
Asmeniui
rajono
auginančio ir šeimai
socialinių
s vaikus
paslaugų
centro Šeimos
gerovės
skyrius

18.

Globėjai,
įtėviai

SBĮ Kauno
Šeimos
rajono
socialinių
paslaugų
centro Šeimos
gerovės
skyrius

Grupei

Asmeniui,
grupei

4

VšĮ „Darnūs namai“,
Raudondvario pl. 76, Kaunas
I–V 9:00-16:00
Tel. 8 609 80270, el. p.
paramaseimai@darnusnamai.lt
SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro
Šeimos gerovės skyrius,
Neries g. 16, Domeikava,
Kauno r. arba Kauno rajono
seniūnijose
I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Tel. 8 37 477268,
El. p.
sgsvedejas@kaunorspc.lt,
www.kaunorspc.lt

9 susitikimai
po 3 val.

Būtina registracija

Pagal poreikį

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro
Šeimos gerovės skyrius,
Neries g. 16, Domeikava,
Kauno r. arba Kauno rajono
seniūnijose
I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Tel. 8 37 477268,
El. p.
sgsvedejas@kaunorspc.lt

Pagal poreikį

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

19.

dalyvaujant
visuomenės
gyvenime,
užmezgant ir
palaikant ryšius su
artimaisiais ir pan.).
Mobilios psichologo
konsultacijos

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro Šeimos
gerovės
skyrius

Vaikai,
paaugliai
ir suaugę
asmenys

Asmeniui,
šeimai

Vaikai,
paaugliai,
suaugę
asmenys

Asmeniui
ir grupei

20.

Psichologo
konsultacijos
(individualios ir/ar
grupinės
konsultacijos,
sprendžiant
psichologines
problemas)

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Krizių centras

21.

Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas vaikų
dienos centre
(bendrosios
socialinės paslaugos,
socialinių įgūdžių
ugdymas ir

SBĮ Kauno
Vaikai nuo Grupei
rajono
7 iki 12
socialinių
metų
paslaugų
centro skyrius
Krizių centras

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro
Šeimos gerovės skyrius,
Neries g. 16, Domeikava,
Kauno r. arba Kauno rajono
seniūnijose
I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Tel. 8 37 477268,
El. p.
sgspsichologas@kaunorspc.lt
SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Krizių centras,
Vytauto g. 68, Garliava,
Kauno r.
I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Tel. 8 37 551241
El. p.
krzpsichologas@kaunorspc.lt
SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyriaus
Krizių centro Garliavos vaikų
dienos centras,
Vytauto g. 68, Garliava,
Kauno r.
I-IV 13:00- 17:00
Tel. 8 37 551241
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Pagal poreikį

Paslauga teikiama
Kauno rajono
gyventojams, esant
socialinio darbuotojo
ar atvejo vadybininko
nukreipimui.

Pagal poreikį

Paslauga nemokama,
būtina registracija

I-IV nuo
13.00 iki
17.00,
pagal poreikį

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

22.

23.

palaikymas,
psichologo
konsultacijos,
prevencinė ir
sociokultūrinė
veikla)
Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas vaikų
dienos centre
(bendrosios
socialinės paslaugos,
socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas,
psichologo
konsultacijos,
prevencinė ir
sociokultūrinė
veikla)
Laikino
apnakvindinimo
paslauga
(nakvynės ir buitinių
paslaugų (asmens
higienos, buitinių)
suteikimas,
moterims (moterims
su vaikais), esant
krizinei situacijai ir
pan., kai, nesuteikus
šių paslaugų, iškyla
grėsmė asmens
sveikatai ir gyvybei.)

El. p.
krzpsichologas@kaunorspc.lt

SBĮ Kauno
Vaikai nuo Grupei
rajono
7 iki 12
socialinių
metų
paslaugų
centro Šeimos
gerovės
skyrius

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro Šeimos
gerovės skyrius,
Neries g. 16, Domeikava,
Kauno r.
I-IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Tel. 8 37 477268,
El. p. vdc@kaunorspc.lt

Darbo
dienomis,
pagal poreikį

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Krizių centras

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Krizių centras,
Vytauto g. 68, Garliava,
Kauno r.
Paslauga teikiama visą parą
7 dienas per savaitę.
Tel. 8 37 551241,
El. p.
krzcentras@kaunorspc.lt

1 kartas,
iki 3 parų

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

Pilnametė
moteris,
(moteris
su vaikais)

Asmeniui
ir šeimai
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24.

25.

Apgyvendinimo
paslauga
(laikinas nakvynės,
socialinių įgūdžių
ugdymo ir
palaikymo bei kitų
buitinių paslaugų
(asmeninės higienos
buitinių ir kt.)
suteikimas moterims
(moterims su
vaikais),
neturintiems
gyvenamosios vietos
ar dėl patirto smurto,
prievartos ar kt.
priežasčių, siekiant
atkurti
savarankiškumą,
prarastus socialinius
ryšius ir padėti
integruotis į
visuomenę.)
Bendrosios
socialinės paslaugos
(konsultacijos,
mokymai tėvams,
sociokultūriniai
renginiai)

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Krizių centras

Pilnametė
moteris,
(moteris
su vaikais)

Asmeniui
ir šeimai

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Krizių centras,
Vytauto g. 68, Garliava,
Kauno r.
Paslauga teikiama visą parą
7 dienas per savaitę.
Tel. 8 37 551241,
El. p.
krzcentras@kaunorspc.lt

12 mėnesių per Krizių atvejais 7
metus
kalendorines dienas
nemokama.
Mokėjimo dydis
apskaičiuojamas pagal
asmens gaunamas
pajamas.

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Dienos
socialinės
globos
centras

Vaikai,
turintys
negalią,
nuo 7 m.
iki 18 m.
amžiaus ir
jų šeimų
nariai

Asmeniui
ir grupei

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Dienos socialinės globos
centras,
Ežero g. 23, Kaunas
I-IV 7:30 – 18:00
V 7:30 – 16:45
Tel. 8 37 32 81 96,
8 683 44 275,
El. p.
dienoscentras@kaunorspc.lt

Darbo
dienomis,
pagal poreikį
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Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

26.

Specialiojo
transporto paslauga
(paslauga, teikiama
pagal poreikius
asmenims, kurie dėl
negalios, ligos ar
senatvės turi
judėjimo problemų ir
dėl to ar dėl
nepakankamų
pajamų negali
naudotis
visuomeniniu ar
individualiu
transportu)

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centras
Socialinių
paslaugų
skyrius

Šeimos,
Asmeniui
auginančio ir grupei
s neįgalų
vaiką;
šeimos
auginančio
s vaikus,
kuriose
bent
vienas iš
tėvų turi
negalią.

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro
Socialinių paslaugų skyrius,
Ežero g. 23, Kaunas
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Tel. 8 37 32 81 95,
El. p. centras@kaunorspc.lt

Darbo
dienomis,
pagal poreikį

27.

Pagalba į namus
(asmens namuose
teikiamos paslaugos,
padedančios
asmeniui (šeimai)
tvarkytis buityje bei
dalyvauti
visuomenės
gyvenime.)

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centras
Socialinių
paslaugų
skyrius

Šeimos,
Asmeniui
auginančio ir šeimai
s neįgalų
vaiką

Darbo
dienomis iki
10 val. per
savaitę,
pagal poreikį

28.

Dienos socialinė
globa asmens
namuose
(integrali pagalba
namuose- visuma
paslaugų, kuriomis

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centras

Šeimos,
Asmeniui
auginančio ir šeimai
s neįgalų
vaiką;
šeimos
auginančio

Paslauga teikiama paslaugos
gavėjo namuose.
Paslaugą teikia SBĮ Kauno
rajono socialinių paslaugų
centro Socialinių paslaugų
skyrius,
Ežero g. 23, Kaunas
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Tel. 8 37 32 81 95
El. p.
pagalbainamus@kaunorspc.lt
Paslauga teikiama paslaugos
gavėjo namuose.
Paslaugą teikia SBĮ Kauno
rajono socialinių paslaugų
centro Socialinių paslaugų
skyrius,
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Darbo
dienomis,
nuo 3 iki 8 val.
per parą,
iki 5 kartų per
savaitę,

Paslauga teikiama iš
anksto užsiregistravus
Kauno rajono
gyventojams,
galintiems sėdėti
automobilio sėdynėje
arba neįgaliojo
vežimėlyje. Kaina
0,17 Eur/1 km.
Gydymo ir
reabilitacijos tikslais
vežama nemokamai.
Mokėjimo dydis
apskaičiuojamas pagal
asmens gaunamas
pajamas.
Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį savivaldybės
nustatyta tvarka.
Kaina 1,18 Eur/1val.
Mokėjimo dydis
apskaičiuojamas pagal
asmens gaunamas
pajamas.

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį savivaldybės
nustatyta tvarka.
Kaina 2,52 Eur/ 1val.
Mokėjimo dydis

29.

30.

31.

asmeniui su sunkia
negalia teikiama
kompleksinė,
nuolatinės
specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba
dienos metu jo
namuose.)
Dienos socialinė
globa institucijoje
(paslaugos, kuriomis
asmeniui teikiama
kompleksinė,
nuolatinės
specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba
dienos metu)

Socialinių
paslaugų
skyrius

s vaikus,
kuriose
bent
vienas iš
tėvų turi
negalią.

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Dienos
socialinės
globos
centras

Vaikai,
turintys
negalią,
nuo 7 m.
iki 18 m.
amžiaus

Asmeniui

Socialinių įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas
vaikams su negalia
(paslaugos, kuriomis
asmeniui teikiama
kompleksinė
pagalba, kai šeimai
nereikia nuolatinės
specialistų
priežiūros)
Vaiko, likusio be
tėvų globos,
priežiūra iki bus
nustatyta laikinoji
globa (rūpyba) arba

SBĮ Kauno
rajono
socialinių
paslaugų
centro skyrius
Dienos
socialinės
globos
centras

Vaikai,
turintys
negalią,
nuo 7 m.
iki 18 m.
amžiaus

Asmeniui

Vaiko
gerovės
centras
„Gynia“

Vaikas
nuo
gimimo
iki 18 m.

Asmeniui
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Ežero g. 23, Kaunas
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Tel. 8 37 32 81 95
El. p.
dienosgloba@kaunorspc.lt

atsižvengiant į
asmens poreikį

apskaičiuojamas pagal
asmens gaunamas
pajamas.

SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Dienos socialinės globos
centras,
Ežero g. 23, Kaunas
I-IV 7:30 – 18:00
V 7:30 – 16:45
Tel. 8 37 32 81 96,
8 683 44 275
El. p.
dienoscentras@kaunorspc.lt
SBĮ Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyrius
Dienos socialinės globos
centras,
Ežero g. 23, Kaunas
I-IV 7:30 – 18:00
V 7:30 – 16:45
Tel. 8 37 32 81 96,
8 683 44 275
El. p.
dienoscentras@kaunorspc.lt
Vaiko gerovės centras
„Gynia“,
Liepų g. 10, Pagynės k.,
Babtų sen., Kauno r.
Tel. 8 37 53 32 18,

Darbo
dienomis,
nuo 3 val. per
dieną iki 5
dienų per
savaitę

Iki 2020.02.20.
paslaugos teikiamos
nemokamai; 1 val.
kaina 3.50 Eur.
Būtina įvertini
socialinių paslaugų
poreikį savivaldybės
nustatyta tvarka.

Darbo
dienomis,
pagal poreikį

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Būtina
įvertinti socialinių
paslaugų poreikį
savivaldybės nustatyta
tvarka.

Pagal poreikį

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

32.

vaikas bus grąžintas
į biologinę šeimą
Socialinė vaiko
globa (rūpyba) nuo
gimimo iki 18 metų

Vaiko
gerovės
centras
„Gynia“

Vaikas
nuo
gimimo
iki 18 m.

Asmeniui

Vaikas iki
18 m.,
kuriam
įstaigoje
teikiamos
priežiūros
ar
socialinės
globos
(rūpybos)
paslaugos,
įtėviai,
globėjai,
jų šeimose
augantys
vaikai
Socialiniai
globėjai
(rūpintojai
), globėjai
(rūpintojai
), įtėviai,
nėščios ar
vaikus
auginančio
s

Asmeniui,
šeimai

33.

Psichologo
konsultacijos

Vaiko
gerovės
centras
„Gynia“

34.

Socialinės
paslaugos
socialiniams
globėjams
(rūpintojams),
globėjams
(rūpintojams) ir
įtėviams,
besilaukiančioms ar
susilaukusioms

Vaiko
gerovės
centro
„Gynia“
Globos
skyrius

Asmeniui,
šeimai
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8 650 52782
El. p. info@gynia.lt
Vaiko gerovės centras
„Gynia“,
Liepų g. 10, Pagynės k.,
Babtų sen., Kauno r.
Tel. 8 37 53 32 18,
8 650 52782
El. p. info@gynia.lt
Vaiko gerovės centras
„Gynia“,
Liepų g. 10, Pagynės k.,
Babtų sen., Kauno r.
Tel. 8 37 53 32 18,
8 650 52782
El. p.
pagynesvaikai@gmail.com,
info@gynia.lt

Vaiko gerovės centro
„Gynia“ Globos skyrius,
Sodų g. 1 Babtai., Kauno r.
Tel. 8 604 42543
El. p. globa@gynia.lt.
Paslauga taip pat teikiama
paslaugos gavėjo namuose.

Pagal poreikį,
iki vaikui sueis
18 m.

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

Pagal poreikį

Būtina registracija.
Paslauga teikiama
esant socialinio
darbuotojo, globos
koordinatoriaus
nukreipimui. Globėjai,
įtėviai, norėdami gauti
paslaugą sau ar savo
šeimos nariams, turi
pateikti prašymą raštu
ir jį pateikti Centro
soc. globos
koordinatoriui

Pagal poreikį

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

35.

36.

kūdikio
nepilnametėms
Socialinių globėjų
(rūpintojų), globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių
paieška, rengimas
ir vertinimas pagal
Globėjų ir įtėvių
mokymo ir
konsultavimo
programas
Socialinė vaiko
globa (rūpyba) nuo
4 iki 18 metų

37.

Bendrosios
paslaugos
buvusiems
globotiniams
(informavimas,
konsultavimas ir kt.)

38.

Asmeninės higienos
ir priežiūros
paslauga

Vaiko
gerovės
centro
„Gynia“
Globos
skyrius

Labdaros ir
paramos
fondo
"Nemuno
krašto vaikai"
filialas
Vilkijos
laikinieji
vaikų globos
namai
Labdaros ir
paramos
fondo
"Nemuno
krašto vaikai"
filialas
Vilkijos
laikinieji
vaikų globos
namai
Labdaros ir
paramos
fondas

nepilname
tės
Socialiniai
globėjai
(rūpintojai
), globėjai
(rūpintojai
), įtėviai

Asmeniui,
šeimai

Vaiko gerovės centro
„Gynia“ Globos skyrius,
Sodų g. 1 Babtai., Kauno r.
Tel. 8 604 42543
El. p. globa@gynia.lt.
Paslauga taip pat teikiama
paslaugos gavėjo namuose.

Pagal poreikį

Asmeniui pateikus
prašymą, teisės aktų
nustatyta tvarka.

Vaikas
nuo 4 m.
iki 18 m.

Asmeniui

Labdaros ir paramos fondo
"Nemuno krašto vaikai"
filialas Vilkijos laikinieji
vaikų globos namai
Ramybės g. 7, Vilkija,
Kauno r.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com

Pagal poreikį,
iki vaikui sueis
18 m.

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

Buvęs
globotinis
nuo 18 m.
iki 24 m.

Asmeniui

Labdaros ir paramos fondo
"Nemuno krašto vaikai"
filialas Vilkijos laikinieji
vaikų globos namai
Ramybės g. 7, Vilkija,
Kauno r.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com

Pagal poreikį

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

Vaikas,
suaugęs
asmuo

Asmeniui

LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.

Pagal poreikį

Nemokamai. Paslauga
skirta Kauno raj.
savivaldybės Vilkijos
ir Vilkijos apylinkių
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(dušo, skalbimo)
paslauga, skirta
asmenims
(šeimoms), kurie dėl
nepakankamų
pajamų ar skurdo
negali (neturi
galimybės)
pasirūpinti savo
higiena
Parama maisto
produktais
nepasiturintiems
asmenims, šeimoms

"Nemuno
krašto vaikai"

Labdaros ir
paramos
fondas
"Nemuno
krašto vaikai"

Suaugęs
asmuo,
šeima

Asmeniui

40.

Materialinė
pagalba (parama
drabužiais, avalyne
ir smulkiu buitiniu
inventoriumi ir .t.t )

Labdaros ir
paramos
fondas
"Nemuno
krašto vaikai"

Suaugęs
asmuo,
šeima

Asmeniui

41.

Vaikų dienos
centro teikiamos
paslaugos (vaikų
socialinių,
savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas, vaikų
sveikos gyvensenos,
asmens higienos
įgūdžių ugdymas,

LPF
"Nemuno
krašto vaikai"
Vaikų dienos
centras

Vaikas
nuo 7
metų

Grupei/
asmeniui

39.

seniūnijų
nepasiturintiems
gyventojams

Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
gmail.com

LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.
I-IV 12.00 – 18:00 val.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
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Pagal poreikį ir Parama skirta Kauno
galimybes
raj. savivaldybės
Vilkijos ir Vilkijos
apylinkių seniūnijų
nepasiturintiems
gyventojams
Pagal poreikį ir Parama skirta Kauno
galimybes
raj. savivaldybės
Vilkijos ir Vilkijos
apylinkių seniūnijų
nepasiturintiems
gyventojams
Pagal poreikį,
5 dienas per
savaitę

Vaiko tėvai įstaigos
darbo laiku turi
atvykti į VDC ir
užpildyti paslaugų
teikimo sutartį.

42.

43.

44.

maitinimo
organizavimas,
pagalba ruošiant
namų darbus,
laisvalaikio
užimtumo
organizavimas,
sociokultūrinė
veikla, vaikų fizinio
aktyvumo
skatinimas)
Psichologo
konsultacijos

Socialinis darbas su
vaiku ir šeima
(individualaus darbo
plano su vaiku ir jo
šeima sudarymas,
buitinių sąlygų
įvertinimas,
konsultavimas ir t.t.)
Dienos socialinės
priežiūros ir
ugdymo paslaugos
(vaikų socialinių
įgūdžių ugdymas ir
palaikymas,
sociokultūrinės
veiklos, vaikų

LPF
"Nemuno
krašto vaikai"
Vaikų dienos
centras

Vaikas
nuo 7
metų,
šeima

Vaikui,
šeimai

LPF
"Nemuno
krašto vaikai"
Vaikų dienos
centras

Vaikas
nuo 7
metų,
šeima

Vaikui,
šeimai

VšĮ
„Liuteronų
diakonija“

Vaikas ir
jo šeimos
nariai

Vaikui,
šeimai

LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.
I-IV 12.00 – 18:00 val.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
LPF "Nemuno krašto vaikai"
Vaikų dienos centras
Bažnyčios g. 23A, Vilkija,
Kauno r.
I-IV 12.00 – 18:00 val.
Tel. 8 675 87606,
El. p.
nemunovaikai@gmail.com
Garliavos vaikų ir jaunimo
užimtumo centras,
Vytauto g. 95, Garliava,
Kauno r.
I-IV 13.00 – 18:00 val.
Tel. 8 680 80 665,
El. p.
greta.duobiene@gmail.com
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Pagal poreikį

Nemokamai. Paslauga
skirta VDC
lankytojams ir jų
šeimoms. Būtina
registracija.
Konsultacijų laikas
pagal susitarimą.

Pagal poreikį

Būtina įvertinti
socialinių paslaugų
poreikį teisės aktų
nustatyta tvarka.

Pagal poreikį

Vaiko tėvai įstaigos
darbo laiku turi
atvykti į VDC ir
užpildyti paslaugų
teikimo sutartį.

45.

46.

47.

48.

pozityvi
socializacija,
maitinimas, meninė
saviraiška,
individuali pagalba
ruošiant pamokas,
grupiniai
užsiėmimai)
Vaikų dienos
centro teikiamos
paslaugos
(popamokinis
užimtumas,
socialinių įgūdžių
ugdymas,
maitinimas)
Psichologo
konsultacijos

Vaikų dienos
centro teikiamos
paslaugos
(popamokinis
užimtumas,
socialinių įgūdžių
ugdymas,
maitinimas)
Psichologo
konsultacijos

VŠĮ
„Juventa“
VDC
„Neveronys“

Vaikas 616 metų

Grupei

VDC „Neveronys“,
Kertupio g. 2, Neveronys,
Kauno r.,
I-V 12.00 – 18:00 val.
Tel. 8 611 62974

Pagal poreikį,
5 kartus per
savaitę

Nemokamai.
Siuntimas ar
nukreipimas
nebūtinas.

VŠĮ
„Juventa“
VDC
„Neveronys“

Vaikas 616 metų,
jo šeimos
nariai

Asmeniui

VDC „Neveronys“,
Kertupio g. 2, Neveronys,
Kauno r.,
Tel. +370 611 62974

Pagal poreikį

VŠĮ
„Juventa“
VDC
„Sparnai“

Vaikas 616 metų

Grupei

VDC „Sparnai“,
Taikos g. 3, Voškoniai,
Kauno r.,
I-V 13.00 – 18:00 val.
Tel. 8 699 58723

Pagal poreikį,
5 kartus per
savaitę

Nemokamai, be
siuntimo, registracija
telefonu. Konsultacijų
laikas pagal
susitarimą.
Nemokamai.
Siuntimas ar
nukreipimas nebūtinas

VŠĮ
„Juventa“
VDC
„Sparnai“

Vaikas 616 metų,
jo šeimos
nariai

Asmeniui

VDC „Sparnai“,
Taikos g. 3, Voškoniai,
Kauno r.,
Tel. 8 699 58723

Trukmė pagal
poreikį
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Nemokamai, be
siuntimo, registracija
telefonu. Konsultacijų
laikas pagal
susitarimą.

49.

50.

51.

Vaikų dienos
centro teikiamos
paslaugos (vaikų
socialinių, gyvenimo
įgūdžių ugdymas ir
palaikymas, vaikų
sveikos gyvensenos,
asmens higienos
įgūdžių ugdymas,
maitinimo
organizavimas,
pagalba ruošiant
namų darbus,
laisvalaikio
užimtumo
organizavimas,
sociokultūrinė
veikla, vaikų fizinio
aktyvumo
skatinimas)
Ikimokykliniai
užsiėmimai

Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Vaikas 518 metų,
lankantis
vaikų
dienos
centrą

LSB Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Vaikas 5-7 Asmeniui/
metų,
Grupei
lankantis
vaikų
dienos
centrą

Vaikų vasaros
stovykla

LSB Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Vaikas 718 metų,
lankantis
vaikų
dienos
centrą

Grupei

Grupei
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Lietuvos samariečių bendrijos Pagal poreikį
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730
El. p. centras@uzuoveja.com

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Vaiko
tėvai įstaigos darbo
laiku turi atvykti į
VDC ir užpildyti
paslaugų teikimo
sutartį.

Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730
El. p. centras@uzuoveja.com
Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730

Pagal poreikį,
5 kartai per
savaitę po
1val.

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Vaiko
tėvai įstaigos darbo
laiku turi atvykti į
VDC ir užpildyti
paslaugų teikimo
sutartį.

Vasaros
atostogų laiku

Paslauga skirta VDC
„Užuovėja“
lankantiems vaikams

El. p. centras@uzuoveja.com
52.

Informavimo/
konsultavimo
paslaugos

LSB Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Vaikas,
lankantis
vaikų
dienos
centrą ir
jo šeimos
nariai

Asmeniui

53.

Parama maisto
produktais iš
„Maisto banko“
nepasiturinčioms
šeimoms

LSB Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Suaugęs
asmuo,
šeima

Asmeniui

54.

Materialinė
pagalba (parama
drabužiais, avalyne
ir smulkiu buitiniu
inventoriumi ir .t.t )

LSB Kauno
skyriaus
Kauno raj.
Vaikų dienos
centras
„Užuovėja

Suaugęs
asmuo,
šeima

Asmeniui

55.

Vaikų dienos
centro teikiamos
paslaugos (pamokų
ruoša, laisvalaikio
užimtumas, vasaros
poilsio
organizavimas,
socialinių įgūdžių

Visuomeninė
organizacija
Domeikavos
vaikų ir
jaunimo
centras
“Neris”

Vaikas,
paauglys
nuo 7 m.
iki 16 m.

Grupei

Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730
El. p. centras@uzuoveja.com
Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730
El. p. centras@uzuoveja.com
Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus Kauno rajono
Vaikų dienos centras
„Užuovėja,
Užuovėjos g. 7, Girionių k,
Samylų sen., Kauno r.
Tel. 8 645 73730
El. p. centras@uzuoveja.com
Visuomeninė organizacija
Domeikavos vaikų ir jaunimo
centras “Neris”,
Parko 5B. Vandžiogala,
Kauno r.
Tel. 861203495
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Pagal poreikį

Paslauga skirta VDC
„Užuovėja“
lankantiems vaikams
ir jų šeimos nariams

Pagal poreikį
ar galimybes

Parama skirta Kauno
raj. savivaldybės
Samylų ir
Taurakiemio seniūnijų
nepasiturintiems
gyventojams

Pagal poreikį
ar galimybes

Pagalba skirta Kauno
raj. savivaldybės
Samylų ir
Taurakiemio seniūnijų
nepasiturintiems
gyventojams

5 dienas per
savaitę, 6
valandas per
dieną.

Paslaugos teikiamos
nemokamai. Vaiko
tėvai įstaigos darbo
laiku turi atvykti į
VDC ir užpildyti
paslaugų teikimo
sutartį.

ugdymas,
maitinimas)
56.

Psichologinė
pagalba

57.

Psichologinė
pagalba

58.

Specialioji
pedagoginė

Bendrojo
ugdymo
mokyklos
(išskyrus
Garliavos
Jonučių
gimnaziją,
Kačerginės
pradinę
mokyklą,
Linksmakalni
o mokyklądarželį,
Batniavos ir
Panevėžiuko
daugiafunkci
us centrus).
Ikimokyklinė
s ugdymo
įstaigos:
Garliavos l/d
„Eglutė“;
Garliavos l/d
„Obelėlė“;
Giraitės
darželis;
Karmėlavos
l/d „Žilvitis“;
Noreikiškių
l/d
„Ąžuolėlis“
Bendrojo
ugdymo

Mokyklos
mokiniai ir
jų tėvai,
pedagogai

Individualios
konsultaci
-jos,
grupiniai
užsiėmimai mokiniams

Paslauga teikiama mokykloje
pagal psichologo darbo
grafiką, kreiptis į mokyklą
arba psichologą

Konsultacijos
trukmė 45
min., teikiama
pagal PPT
pažymoje
nustatytą
intensyvumą
arba pagal
poreikį

Paslauga nemokama.
Ugdymo įstaigose,
kuriose nėra
psichologo, pagalbą
teikia Kauno r. PPT

Darželio
vaikai ir jų
tėvai,
pedagogai

Individualios
konsultaci
- jos,
grupiniai
užsiėmimai
vaikams

Paslauga teikiama darželyje
pagal psichologo darbo
grafiką, kreiptis į darželį arba
psichologą

Konsultacijos
trukmė 45
min., teikiama
pagal PPT
pažymoje
nustatytą
intensyvumą
arba pagal
poreikį

Paslauga nemokama.
Ugdymo įstaigose,
kuriose nėra
psichologo, pagalbą
teikia Kauno r. PPT

Paslauga teikiama mokykloje
pagal specialiojo pedagogo

Trukmė 45
min. Pagal

Paslauga nemokama.
Reikalinga

Mokyklos Individumokiniai ir alūs,
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(specialiojo
pedagogo) pagalba

59.
Specialioji
pedagoginė
(logopedo) pagalba

mokyklos
(išskyrus
Garliavos
Jonučių
gimnaziją,
Garliavos
J.Lukšos
gimnaziją;
Ežerėlio
pagrindinę
mokyklą,
Kačerginės
pradinę
mokyklą,
Raudondvari
o A. ir A.
Kriauzų
pradinę
mokyklą,
Ilgakiemio
mokyklądarželį,
Linksmakalni
o mokyklądarželį, Rokų
mokyklądarželį,
Batniavos
daugiafunkcį
centrą)
Visos
bendrojo
ugdymo
įstaigos
(išskyrus

jų tėvai,
pedagogai

pogrupiniai arba
grupiniai
užsiėmimai

darbo grafiką. Kreiptis į
mokyklą

PPT pažymoje
nustatytą
intensyvumą

Mokyklos
mokiniai

Individualūs,
pogrupiniai arba
grupiniai

Paslauga teikiama mokykloje
pagal logopedo darbo grafiką.
Kreiptis į mokyklą arba
logopedą

Pagal sudarytą Paslauga nemokama
tvarkaraštį (1-2
kartus per
savaitę)
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Pedagoginės
psichologinės
tarnybos pažyma dėl
specialiojo ugdymosi
ir (ar) švietimo
pagalbos skyrimo

60.

61.

62.

Garliavos
Jonučių
gimnaziją,
Garliavos
J.Lukšos
gimnaziją)
Visos
Darželio
ikimokyklinio vaikai
ugdymo
įstaigos

Socialinė
Bendrojo
pedagoginė pagalba ugdymo
įstaigos
(išskyrus
Ilgakiemio
mokyklądarželį,
Linksmakalni
o mokyklądarželį,
Batniavos
daugiafunkcį
centrą)
Bendrojo
ugdymo
įstaigos
(išskyrus
Garliavos
Specialioji pagalba Jonučių
(mokytojo
gimnaziją,
padėjėjas)
Vandžiogalos
gimnaziją,

užsiėmimai

Individualūs,
pogrupiniai arba
grupiniai
užsiėmimai
Mokyklos Individumokiniai ir alūs arba
jų tėvai,
grupiniai
pedagogai užsiėmimai mokiniams

Paslauga teikiama darželyje
pagal logopedo darbo grafiką.
Kreiptis į darželį arba
logopedą

Pagal sudarytą Paslauga nemokama
tvarkaraštį (1-2
kartus per
savaitę)

Paslauga teikiama mokykloje
pagal socialinio pedagogo
darbo grafiką. Kreiptis į
mokyklą arba socialinį
pedagogą

Užsiėmimo
trukmė 45
min., pagal
poreikį

Paslauga nemokama

Mokyklos
mokiniai,
turintys
vidutinius,
didelius ar
labai
didelius
specialiuo
sius

Paslauga teikiama mokykloje
pagal mokytojo padėjėjo
darbo grafiką. Kreiptis į
mokyklą

Trukmė 45
min. Pagal
PPT pažymoje
nustatytą
intensyvumą

Paslauga nemokama.
Reikalinga
Pedagoginės
psichologinės
tarnybos pažyma dėl
specialiojo ugdymosi
ir (ar) švietimo
pagalbos skyrimo

Mokiniui
arba
keliems
mokiniams
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63.

Specialioji pagalba
(mokytojo
padėjėjas)

64.

Psichologinis
konsultavimas:
individualus ir
grupinis
konsultavimas
vaikams,

Ežerėlio
Šlienavos,
Zapyškio
pagrindines
mokyklas,
Ringaudų
pradinę
mokyklą,
Batniavos
daugiafunkcį
centrą)
Ikimokyklini
o ugdymo
įstaigos:
Babtų l/d
Garliavos l/d
„Obelėlė“
Girionių
darželis
Jonučių
darželis
Noreikiškių
l/d
„Ąžuolėlis“
Raudondvario
l/d
„Riešutėlis“
Vilkijos l/d
„Daigelis“
Kauno r.
Vilkijos
gimnazijos
Vaikų dienos
centras

ugdymosi
poreikius

Darželio
vaikai,
turintys
vidutinius,
didelius ar
labai
didelius
specialiuo
sius
ugdymosi
poreikius

Vaikui ar
keliems
vaikams

Paslauga teikiama darželyje
pagal mokytojo padėjėjo
darbo grafiką. Kreiptis į
darželį

Pagal PPT
pažymoje
nustatytą
intensyvumą

Paslauga nemokama.
Reikalinga
Pedagoginės
psichologinės
tarnybos pažyma dėl
specialiojo ugdymosi
ir (ar) švietimo
pagalbos skyrimo

Vaikai
(nuo
pirmos iki
dvyliktos
klasės),
kurie

Asmeniui/
grupei

Kauno r. Vilkijos gimnazijos
vaikų dienos centras,
Saulėtekio g. 89, Akuotų k.,
Vilkijos apyl. sen., Kauno r.
I-V 10.30 -18.30val.
Mob.tel. 8 654 99760

Konsultacijos
trukmė
vaikams,
paaugliams 45 min.
Suaugusiems -

Registracija atvykus į
centrą arba telefonu,
pagalba teikiama
nemokamai.
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paaugliams, jų
tėvams, šeimoms.

lanko
Vilkijos
gimnaziją
bei jų
tėvai

65.

Socialinės
paslaugos
(individualus ir
grupinis
konsultavimas
vaikams,
paaugliams, jų
tėvams, šeimoms.

Kauno r.
Vilkijos
gimnazijos
Vaikų dienos
centras

66.

Popamokinė veikla
(namų darbų ruoša,
meninė veikla,
sportiniai
užsiėmimai)

Kulautuvos
vaikų dienos
centras su
atvira
jaunimo
erdve

67.

Socialinė psichologinė
pagalba
(individualios

Kulautuvos
atvira
jaunimo
erdvė

El. p.
vilkijosgimnazija@gmail.co
m

Vaikai
(nuo
pirmos iki
dvyliktos
klasės),
kurie
lanko
Vilkijos
gimnaziją,
bei jų
tėvai.
Vaikai

Asmeniui/
grupei

Kauno r. Vilkijos gimnazijos
vaikų dienos centras,
Saulėtekio g. 89, Akuotų k.,
Vilkijos apyl. sen., Kauno r.
I-V 10.30 -18.30val.
Tel. 8 686 42079
El. p.
vilkijosgimnazija@gmail.co
m

Asmeniui/
grupei

Jaunuoliai
nuo 14 m.
iki 29 m.

Asmeniui

Kulautuvos vaikų dienos
centras su atvira jaunimo
erdve,
Lelijų g. 15, Kulautuva,
Kauno r.
I-V 12.00 -18.00 val.
Tel. 8 37 543259
El. paštas
mokykla@kulautuva.lm.lt
Kulautuvos vaikų dienos
centras su atvira jaunimo
erdve,
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1val. Grupei 1.30 val.
Grupiniai
užsiėmimai
kasdien,
individualios
konsultacijos
vaikams,
paaugliams,
tėvams pagal
poreikį.
Konsultacijos
trukmė
vaikams,
paaugliams
(vykdoma
kasdien) - 30
min. Tėvams –
45 min.
(vykdoma
pagal poreikį).

Registracija atvykus į
centrą arba telefonu,
pagalba teikiama
nemokamai.

Kasdien, pagal
poreikį

Nemokamai, būtina
vaiko registracija
vaikų dienos centre.

5 kartus per
savaitę po 1
val. (pagal
poreikį)

Nemokamai

konsultacijos
jaunuoliams)

68.

69.

70.

71.

Sportavimas
treniruoklių
erdvėje

Kulautuvos
atvira
jaunimo
erdvė
Socialinė
Vilkijos
pedagoginė pagalba žemės ūkio
(veiksmingo
mokykla
mokinių ugdymo ir
mokymosi
mokykloje
užtikrinimas)
Konsultacijos
Vilkijos
socialinės
žemės ūkio
pedagoginės
mokykla
pagalbos teikimo
klausimais,
socialinių
pedagoginių
problemų sprendimo
klausimais
Mokymosi
Kauno rajono
sunkumų,
švietimo
sutrikimų,
centro
specialiųjų
pedagoginė
ugdymosi poreikių psichologinė
(išskyrus
tarnyba
atsirandančius dėl
išskirtinių gabumų)
nustatymas,
specialiojo ugdymo
skyrimas,

Jaunuoliai
nuo 14 m.
iki 29 m.

Asmeniui/
grupei

Mokyklos
mokiniai,
jų tėvai
(globėjai,
rūpintojai)
,
mokytojai
Mokiniai,
jų tėvai
(globėjai),
mokyklos
bendruomenė

Asmeniui
/grupei

Asmeniui
/grupei

Ikimokykl
inio
amžiaus
vaikai
(nuo 3
metų),
gyvenanty
s Kauno
rajone ir/ar
lankantys
Kauno

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s, rūpintojams),
ugdymo
įstaigai
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Lelijų g. 15, Kulautuva,
Kauno r.
I-V 18.00 -19.00 val.
Tel. 8 670 42954
Kulautuvos mokyklos Sporto
salė
I-V 18.00 -12.00 val.
Tel. 8 670 42954
Vilkijos žemės ūkio mokykla,
Čekiškės g. 128, Vilkija,
Kauno r.
I-V 8:00-16:30
Tel. 8 678 58262

5 kartus per
savaitę po 2
val.

Nemokamai, būtina
registracija jaunimo
erdvėje

Nuolat, pagal
poreikį

Paslauga skirta
Vilkijos žemės ūkio
mokiniams, jų tėvams
(globėjams),
mokytojams

Vilkijos žemės ūkio mokykla,
Čekiškės g. 128, Vilkija,
Kauno r.
334 kab.
I-V 12:00-15:00
Tel. 8 795 8340

Konsultacijos
trukmė 45
min., pagal
poreikį

Paslauga skirta
Vilkijos žemės ūkio
mokiniams, jų tėvams
(globėjams),
mokytojams

Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Paslauga
suteikiama
asmeniui
atvykstant
vieną – du
kartus.
Gebėjimų ir
pasiekimų
vertinimas
užtrunka iki 4
valandų.

Paslauga nemokama.
Reikalingi
dokumentai:
*Tėvų (globėjų,
rūpintojų) sutikimas,
*Medikų pažyma
(forma Nr. 027/a) apie
vaiko sveikatą
(anamnezė, atlikti
diagnostiniai tyrimai),

rekomendacijų
tolesniam ugdymui
teikimas

72.

Vaiko brandumo
mokyklai
vertinimas,
rekomendacijų
teikimas

Kauno rajono
švietimo
centro
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

rajono
ikimokykli
nio
ugdymo
įstaigas.
Priešmoky
klinio ir
mokyklini
o amžiaus
vaikai,
lankantys
Kauno
rajono
ugdymo
įstaigas
Vaikai,
kuriems
einamaisiais
kalendoriniais
metais dar
nesueina 6
metai,
gyvenantys Kauno
rajone ir/ar
lankantys
Kauno
rajono
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigas,
bei

*Ugdymo įstaigos
vaiko gerovės
komisijos pažyma
(lankantiems ugdymo
įstaigą),
*Vaiko rašto darbai.
Reikalinga
registracija.

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s,
rūpintojam
s)
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Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Paslauga
suteikiama
asmeniui
atvykstant
vieną kartą.
Vertinimas
užtrunka iki 2
valandų.

Paslauga nemokama.
Reikalingi
dokumentai:
*Tėvų (globėjų,
rūpintojų) prašymas
(rašomas Tarnyboje),
*Vaiko gimimo
liudijimo kopija
*Rekomenduojama
ikimokyklinio
ugdymo pedagogo
charakteristika ir
medikų pažyma
(forma Nr. 027/a) apie
vaiko sveikatą
(anamnezė, atlikti
diagnostiniai tyrimai),
Prašymai priimami
nuo vasario 1 d. iki
balandžio 1 d.

73.

Psichologo
konsultacijos

Kauno rajono
švietimo
centro
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

74.

Socialinio pedagogo Kauno rajono
konsultacijos
švietimo
centro
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

75.

Logopedo
konsultacijos

Kauno rajono
švietimo
centro
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

pageidaujantys
pradėti
priešmokyklinį
ugdymą
anksčiau
Tėvai
(globėjai,
rūpintojai),
mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
mokiniai
Tėvai
(globėjai,
rūpintojai),
mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialistai,
mokiniai
Tėvai
(globėjai,
rūpintojai),
mokytojai,
švietimo
pagalbos
specialis-

Vertinimai atliekami
nuo balandžio 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.
Reikalinga
registracija.

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s,
rūpintojam
s),
ugdymo
įstaigai

Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Pagal poreikį

Reikalinga
registracija.

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s,
rūpintojam
s),
ugdymo
įstaigai

Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Pagal poreikį

Reikalinga
registracija.

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s,
rūpintojam
s),
ugdymo
įstaigai

Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Pagal poreikį

Reikalinga
registracija.
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76.

77.

78.

tai,
mokiniai
Specialiojo
Kauno rajono Tėvai
pedagogo
švietimo
(globėjai,
konsultacijos
centro
rūpintopedagoginė
jai),
psichologinė mokytojai,
tarnyba
švietimo
pagalbos
specialistai,
mokiniai
Visuomenės
Savivaldybės Mokyklos
sveikatos priežiūros teritorijoje
mokiniai,
specialisto
esančios
jų tėvai
paslaugos (sveikatos ikimokyklinio (globėjai,
priežiūra ir
ugdymo,
rūpintojai)
sveikatinimo veiklos bendrojo
,
metodinės
ugdymo
mokytojai
konsultacijos)
mokyklos ir
profesinio
mokymo
įstaigos
Ankstyvosios
Kauno rajono Vaikai nuo
intervencijos
savivaldybės 14 m.,
programa.
biudžetinė
eksperime
Programos tikslas –
įstaiga
ntuojantys
kuo anksčiau
Visuomenės
ir
pasiekti asmenis
sveikatos
neregulianereguliariai
biuras, Kauno riai
vartojančius ar
rajono
vartojanty
eksperimentuojančiu švietimo
s alkoholį
s alkoholiu ar
centro
ir/ar
psichoaktyviosiomis pedagoginė
psichoakmedžiagoms ir

Vaikui,
tėvams
(globėjam
s,
rūpintojam
s),
ugdymo
įstaigai

Kauno rajono švietimo centro
pedagoginė psichologinė
tarnyba,
Lietuvių g. 30-1, Kaunas
I -8:00-17:00
IV -8:00-15:45
Tel. 8 37 380065

Pagal poreikį

Reikalinga
registracija.

Asmeniui
/grupei

Savivaldybės teritorijoje
esančios ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklos ir profesinio
mokymo įstaigos pagal
nustatytą specialisto darbo
laiką

Nuolat, pagal
poreikį

Paslauga skirta
Savivaldybės
teritorijoje esančių
ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklų ir
profesinio mokymo
įstaigų mokiniams, jų
tėvams (globėjams),
mokytojams

Asmeniui
/grupei

Ugdymo įstaigos.
Išsamesnė informacija
teikiama tel. 8 671 55409

Įvadinis
pokalbis, 4
užsiėmimai po
2 val.

Būtinas prašymas. Dėl
paslaugos teikimo gali
kreiptis pats vaikas, jo
tėvai. Vaiką dalyvauti
programoje gali
įpareigoti teismas ar
pareigūnas, Kauno
rajono savivaldybės
administracija.
Nukreipti gali ugdymo
įstaiga, kiti
specialistai, dirbantys
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79.

80.

81.

motyvuoti keisti
savo elgesį, suteikti
žinių apie vartojimo
pasekmes, žalą, bei
keisti požiūrį į savo
elgesį ir įpročius.
Priklausomybės
konsultantų
paslaugos (pagalba
skirta rizikingai ir
žalingai alkoholį
vartojantiems
asmenims bei jų
artimiesiems Kauno
rajone.
Priklausomybių
konsultantai dirba tik
mokslu grįstais
metodais.

psichologinė
tarnyba

tyviąsias
medžiagas

Kauno rajono
savivaldybės
biudžetinės
įstaigos
Visuomenės
sveikatos
biuro
finansuojamą
paslaugą
teikia
individualia
veikla
užsiimantys
asmenys
VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Suaugę
asmenys,
žalingai ir
rizikingai
vartojanty
s alkoholį
arba jau
priklauso
mi
asmenys
bei jų
artimieji

Asmeniui

Paslaugos teikimo vietos ir
laikas nurodyti įstaigos
tinklalapyje:
https://kaunorvsb.lt/visuomen
es-sveikatosstiprinimas/priklausomybiukonsultantu-paslaugos/.
Kontaktinis asmuo - Iveta
Kučinskaitė, tel. 8 603 88106

Konsultacijos
trukmė 45
min.,
konsultacijos
vyksta vieną
kartą per
savaitę

Registracija nurodytu
telefonu.
Paslauga nemokama,
nereikalingas šeimos
ar kito gydytojo
siuntimas.
Išlaikomas
anonimiškumas ir
konfidencialumas,
nevykdoma
registracija, telefonu
tik susitariamas
konsultacijos laikas.

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos
PSPC
asmenys

Asmeniui

Pagal poreikį

Būtina registracija.
Paslaugos nemokamos

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,

Pagal skiepų
kalendorių

Skiria šeimos
gydytojas, vaikų ligų
gydytojas, vidaus ligų
gydytojas

Prisirašiusių
asmenų sveikatos
teikimas pagal
šeimos gydytojo
normą. Paslaugas
teikia šeimos
gydytojai ir gydytojų
komanda (terapeutas,
ginekologas, vaikų
ligų gydytojas,
chirurgas)
Vaikų profilaktiniai VšĮ Garliavos
skiepijimai pagal
PSPC
LR SAM patvirtintą filialai
skiepų kalendorių.

su nepilnamečiais
asmenimis.
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PSPC
asmenys

82.

Vaikų profilaktiniai VšĮ Garliavos
tikrinimai iki
PSPC
mokyklinio ir
filialai
mokyklinio amžiaus
vaikų vieną kartą
metuose.

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos
PSPC
asmenys

Asmeniui

83.

Hemolizinio A
streptokoko testas
vaikams iki 7 m.
amžiaus.

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos
PSPC
asmenys
iki 7 m.
amžiaus

Asmeniui

84.

Sezoninio gripo
skiepai rizikos
grupėms nemokamai

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos
PSPC
asmenys

Asmeniui

Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
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1 kartą per
metus

Būtina registracija pas
šeimos gydytoją ar
vaikų ligų gydytoją

Esant reikalui

Paskiria gydytojas, kai
kyla klausimas dėl
antibiotikų skyrimo

1 kartą per
metus

Būtina registracija

priskirti
rizikos
grupėms

85.

Pneumokokinės
vakcinos skiepas
asmenims rizikos
grupių nemokamai

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Prisirašę
prie VšĮ
Garliavos
PSPC
asmenys
priskirti
rizikos
grupėmis

Asmeniui

86.

Mokami erkinio
encefalito, tymų,
gripo skiepai

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Visi
pacientai

Asmeniui

87.

Diabetines pėdos
kabineto paslaugos,
sergantiems cukriniu
diabetu. Paslaugą
teikia slaugytoja
diabetologė

VšĮ Garliavos
PSPC
Garliavos
Roko Šliūpo
poliklinika

Pacientai,
sergantys
cukriniu
diabetu

Asmeniui

Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika,
Diabetinės pėdos kabinetas,
Tel. 8 37 393946
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1kartą

Paskiria šeimos
gydytojas

Iki 30 min.

Registruotis pas
gydytoją, kaina
priklauso nuo
vakcinos kainos.
Neprisirašiusiems
kainuoja ir gydytojo
konsultacija pagal
patvirtintus įkainius.

4 kartus per
metus, 60 min.
– pedikiūras.
2 kartus per
metus, 60 min.
- mokymas

Registruotis iš anksto,
prisirašiusiems nemokama paslauga.
Neprisirašiusiems
pageidaujantiems nesant indikacijų

88.

89.

90.

91.

Mokami sveikatos
profilaktiniai
tikrinimai dėl
ginklo, vairuotojų ir
dirbančių
kenksminguose
darbo sąlygose.
Paslaugą teikia
šeimos gydytojai ir
Gydytojų
konsultacinė
komisija
Akių tonometrija
bekontakčiu aparatu,
spirometrija
kvėpavimo funkcijai
ištirti,
elektrokardiogramos
užrašymas,
Bioptrono procedūra
Ausų plovimas

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Suaugę
asmenys

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889

Esant poreikiui

Mokama paslauga
pagal patvirtintus
įkainius

VšĮ Garliavos
PSPC
Garliavos
Roko Šliūpo
poliklinika

Prisirašę
pacientai

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika,
Funkcinės diagnostikos
kabinetas
Tel. 8 37 393946

Esant poreikiui

Šeimos gydytojo
siunčiami pacientai,
nemokamai

VšĮ Garliavos
PSPC
filialai

Prisirašę
pacientai

Asmeniui

Psichiatro
konsultacija dėl
ligos ir profilaktiškai

VšĮ Garliavos
PSPC
Psichikos
sveikatos

Suaugęs
asmuo

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Esant reikalui
Garliavos Roko Šliūpo
poliklinika, Tel. 8 37 393946
Ežerėlio ambulatorija,
Tel. 837 554235
Girionių ambulatorija,
Tel. 837 547344
Piliuonos ambulatorija,
Tel. 837 568889
Kačerginės filialas,
Tel. 837 569323
VšĮ Garliavos PSPC
Pagal poreikį
Psichikos sveikatos priežiūros
skyrius,
Tel. 8 37 558321
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Procedūra nemokama,
reikalinga registracija

Būtina registracija

92.

Psichologo
konsultacija dėl
ligos ir profilaktiškai

93.

Vaikų-paauglių
psichiatro
konsultacija dėl
ligos ir profilaktiškai

94.

Socialinio
darbuotojo
konsultacija

95.

Psichiatro
konsultacija

96.

Socialinio
darbuotojo
konsultacija

97.

Medicinos
psichologo
konsultacija

priežiūros
skyrius
VšĮ Garliavos
PSPC
Psichikos
sveikatos
priežiūros
skyrius
VšĮ Garliavos
PSPC
Psichikos
sveikatos
priežiūros
skyrius
VšĮ Garliavos
PSPC
Psichikos
sveikatos
priežiūros
skyrius
Pakaunės
PSPC,
Psichikos
sveikatos
skyrius
Pakaunės
PSPC,
Psichikos
sveikatos
skyrius
Pakaunės
PSPC,
Psichikos
sveikatos
skyrius

Suaugęs
asmuo,
vaikas

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Pagal poreikį
Psichikos sveikatos priežiūros
skyrius,
Tel. 8 37 558321

Būtina registracija

Vaikas iki
18 m.

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Pagal poreikį
Psichikos sveikatos priežiūros
skyrius,
Tel. 8 37 558321

Būtina registracija

Suaugęs
asmuo,
vaikas

Asmeniui

VšĮ Garliavos PSPC
Pagal poreikį
Psichikos sveikatos priežiūros
skyrius,
Tel. 8 37 558321

Būtina registracija

Suaugęs
asmuo

Asmeniui

Pakaunės PSPC, Psichikos
sveikatos skyrius
Lietuvių g.22, Kaunas
Tel. 204953

Iki 30 min.

Būtina prisirašyti prie
PSC

Suaugęs
asmuo

Asmeniui
ar grupei

Pakaunės PSPC, Psichikos
sveikatos skyrius
Lietuvių g.22, Kaunas
Tel. 204953

50-90 min.

Būtina prisirašyti prie
PSC

Suaugęs
asmuo

Asmeniui

Pakaunės PSPC, Psichikos
sveikatos skyrius
Lietuvių g.22, Kaunas
Tel. 204953

60-90 min.

Būtina prisirašyti prie
PSC
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98.

Psichikos sveikatos
slaugytoja

99.

Psichologo
konsultacijos

Pakaunės
PSPC,
Psichikos
sveikatos
skyrius
UAB „Pilėnų
klinika“

100.

Psichiatro
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

101.

Vaikų ir paauglių
psichiatro
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

102.

Vaikų ligų gydytojo
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

103.

Šeimos gydytojo
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

104.

Chirurgo
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

Suaugęs
asmuo

Asmeniui

Pakaunės PSPC, Psichikos
sveikatos skyrius
Lietuvių g.22, Kaunas
Tel. 204953

Iki 30 min.

Būtina prisirašyti prie
PSC

Vaikas
Asmeniui
(lydimas
suaugusio
asmens) ir
suaugęs
asmuo
Suaugęs
Asmeniui
asmuo

UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455

1 val.

Prisirašiusiems
3 konsultacijos
nemokamos

UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455
UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455

30 min.

Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.
Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.

UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455
UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455
UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455

20 min.

Vaikas,
paauglys
(lydimi
suaugusio
asmens)
Vaikas,
(lydimas
suaugusio
asmens)
Suaugę
asmenys

Asmeniui

Asmeniui

Asmeniui

Vaikas
Asmeniui
(lydimas
suaugusio
asmens) ir
suaugęs
asmuo
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1 val.

20 min.

30 min.

Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.
Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.
Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.

105.

Ginekologo
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

106.

Odontologų
konsultacijos

UAB „Pilėnų
klinika“

107.

Profilaktinis
sveikatos
patikrinimas

UAB
InMedica

108.

Neinfekcinių ligų
profilaktika

UAB
InMedica

Vaikas,
suaugęs
asmuo

Asmeniui

109.

Infekcinių ligų
profilaktika

UAB
InMedica

Vaikas,
suaugęs
asmuo

Asmeniui
ir šeimai

Vaikas
Asmeniui
(lydimas
suaugusio
asmens) ir
suaugęs
asmuo
Vaikas
Asmeniui
(lydimas
suaugusio
asmens) ir
suaugęs
asmuo
Vaikas,
Asmeniui
suaugęs
asmuo
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UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455

30 min.

Prisirašiusiems
nemokamai,
neprisirašiusiems 25
eur.

UAB „Pilėnų klinika“,
Studentų g. 1, Akademija,
Kauno r.
Tel. 8 37 337455

40 min.

Pagal kainininką

UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt
UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt
UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt

Konsultacija
Būtina išankstinė
iki 30 min. 1
registracija
kartą per metus

Konsultacija
Būtina išankstinė
iki 30 min. 1
registracija
kartą per metus

Konsultacija
iki 30 min.,
pagal poreikį

Būtina išankstinė
registracija

110.

Vaiko
psichomotorinės
raidos vertinimas

UAB
InMedica

Vaikas

Asmeniui

UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt

111.

Nėščiųjų priežiūra

UAB
InMedica

Moteris

Asmeniui
ir jos
šeimai

112.

Odontologo
paslaugos

UAB
InMedica

Vaikas,
suaugęs
asmuo

Asmeniui

113.

Būtinosios
medicinos pagalba.
Paslauga teikiama
ūmiai susirgus,
įvykus nelaimingam
atsitikimui, avarijų,
katastrofų,
nelaimingų
atsitikimų, ūmių
gyvybei pavojingų
susirgimų,
ekstremalių įvykių ir
ekstremalių situacijų

VšĮ Kauno
rajono
greitosios
medicinos
pagalbos
stotis

Visi
Kauno
rajono
teritorijoje
esantys
asmenys,
kuriems
reikalinga
būtinoji
medicinos
pagalba.

Asmeniui,
grupei

UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt
UAB InMedica,
Vytauto g.134, Garliava,
Kauno r.
I-V 8:00 – 19:00 val.
Tel. 8 37 338541, 8 37
338544 El. p.
garliava@inmedica.lt
Visa Kauno rajono
savivaldybės teritorija,
asmens buvimo vietoje
Tel. 033, 112
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Konsultacija
iki 30 min., 3
mėn., 6 mėn,,
9 mėn., 12
mėn., 18 mėn.,
24 mėn., 36
mėn., 48 mėn.
amžiaus
Konsultacija
iki 30 min.,
pagal poreikį

Būtina išankstinė
registracija

Konsultacija
iki 1 val.,
pagal poreikį

Būtina išankstinė
registracija

Pagal poreikį

Nemokamai

Būtina išankstinė
registracija

114.

metu, pervežant
pacientus, kuriems
pervežimo metu
reikia teikti būtinąją
medicinos pagalbą,
nustatant gimimo ar
mirties faktą ir t.t.
Paciento
transportavimas jų
ar jų artimųjų
prašymu, jei tai nėra
būtina dėl paciento
sveikatos būklės

VšĮ Kauno
rajono
greitosios
medicinos
pagalbos
stotis

Fiziniai ir
juridiniai
asmenys,
kurie
kreipiasi
dėl
paslaugos
suteikimo

Asmeniui

Kauno rajone, asmens
buvimo vietoje. Informacija
pateikta įstaigos internetinėje
svetainėje
www.kaunorajonogreitoji.lt,
skiltyje „Mūsų paslaugos“.

Kauno rajone, asmens
buvimo vietoje. Informacija
pateikta įstaigos internetinėje
svetainėje
www.kaunorajonogreitoji.lt,
skiltyje „Mūsų paslaugos“.

115.

Budėjimas
įvairiuose sporto
bei kituose
renginiuose

VšĮ Kauno
rajono
greitosios
medicinos
pagalbos
stotis

Fiziniai ir
juridiniai
asmenys,
kurie
kreipiasi
dėl
paslaugos
suteikimo

Renginio
dalyvių
sveikatos
stebėjimas

116.

Ilgalaikė Paciento
transportavimo
paslauga.

VšĮ Kauno
rajono
greitosios
medicinos
pagalbos
stotis

Fiziniai ir
juridiniai
asmenys,
kurie
kreipiasi
dėl
paslaugos
suteikimo

Transportu Kauno rajone, asmens
ojamas
buvimo vietoje. Informacija
pacientas
pateikta įstaigos internetinėje
svetainėje
www.kaunorajonogreitoji.lt,
skiltyje „Mūsų paslaugos“.
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Pagal poreikį,
jei GMP
paslaugas
teikianti įstaiga
turi
pakankamai
resursų tokiai
paslaugai
užtikrinti
Pagal poreikį,
jei GMP
paslaugas
teikianti įstaiga
turi
pakankamai
resursų tokiai
paslaugai
užtikrinti
Pagal poreikį,
jei GMP
paslaugas
teikianti įstaiga
turi
pakankamai
resursų tokiai
paslaugai
užtikrinti

Mokamai

Mokamai

Mokamai. Ilgalaikiam
mokamų pacientų
transportavimo
paslaugų teikimui su
užsakovais sudaromos
pacientų pervežimo
VšĮ Kauno rajono
greitosios medicinos
pagalbos
automobiliais,

mokamų paslaugų
sutartys.
Paslaugų žymėjimas
Įstaigos tipas

Spalva

Socialinių įstaigų teikiamos paslaugos
Švietimo įstaigų teikiamos paslaugos
Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos paslaugos

35

