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BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Dienos socialinės globos skyrius (toliau – DSGS) yra vienas iš Centro struktūrinių padalinių. 

Pridedama DSGS schema (žr. 1 priedą). 

2.  DSGS vadovauja skyriaus vadovas, kurį konkurso tvarka priima ir atleidžia Centro direktorius. 

3. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos (toliau – DSGANP) administruoja: skyriaus 

vadovas, socialiniai darbuotojai ir vyr. slaugytojas/slaugytojas. 

 4. DSGANP teikia: skyriaus vadovas, socialiniai darbuotojai, vyr. slaugytojas/slaugytojas, socialinio 

darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai ir savanoriai. 

5. DSGS, įgyvendindamas tikslus ir uždavinius, savo darbe vadovaujasi ES ir LR teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešųjų socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, darbų, priešgaisrinę ir 

civilinę saugą, šiais nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Centro 

direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

 

II. DSGS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. DSGS tikslai:  

6.1. siekti išsaugoti neįgalių asmenų savarankiškumą gyvenamoje aplinkoje, padedant jiems tvarkytis 

buityje, palaikant ir ugdant jų socialinius įgūdžius bei sudarant galimybes šeimos nariams derinti 

profesinį ir šeimos gyvenimą; 

6.2.  padėti neįgaliems asmenims integruotis į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę.  

7. DSGS, siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus, vykdo šiuos uždavinius: 

7.1. organizuoja ir administruoja DSGANP teikimą; 

7.2. teikia kokybiškas ir savalaikes DSGANP. 

 

III. DSGS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

8. DSGANP – tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.  

9. DSGS teikia socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. 

9.1. Socialinės paslaugos: 



9.1.1. informacijos apie socialinę paramą, DSGANP asmeniui arba jo šeimos nariams teikiančias 

įstaigas teikimas;  

9.1.2. konsultacijos apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugą, apie įstaigas, 

galinčias padėti spręsti asmeniui iškilusias socialines, sveikatos problemas, teikimas; 

9.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius 

klausimus, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius už komunalinius bei kitus patarnavimus, 

užrašant pas specialistus, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių 

priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.;  

9.1.4. bendravimo paslaugos, kurių metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su 

klientu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo, aktualijų klausimais; 

9.1.5. asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, 

skalbimas, lyginimas); 

9.1.6. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 

apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, t. y. kambario 

sutvarkymas (dulkių šluostymas, kilimų valymas dulkių siurbliu, drėgnas grindų valymas), šviestuvų, 

veidrodžių, langų (vidinės pusės) valymas); 

9.1.7. asmens priežiūra dienos metu, kai nėra galimybės palikti vieną be kito asmens priežiūros – 

pagalba ligoniui: pagalba valgant, geriant, apiprausimas, budėjimas, esant reikalui medicinines 

pagalbos iškvietimas. 

9.1.8. maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, 

pagalba ruošiant maistą arba karšto maisto atvežimas (skiriant transportą), pagalba maitinantis); 

9.1.9. laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos 

būklę; 

9.1.10. transporto organizavimas (transporto skyrimas karšto maisto atvežimui, esant reikalui 

asmens nuvežimas ir parvežimas iš sveikatos priežiūros įstaigos); 

9.1.1.Gali būti teikiamos sociokultūrinės paslaugos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti 

socialinę atskirtį, aktyvinti bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, užsiimti 

mėgstama veikla; 

9.2. Sveikatos priežiūros paslaugos: 

9.2.1. Diagnostinės procedūros: kraujo paėmimas tyrimams; šlapimo paėmimas laboratoriniam 

ištyrimui; išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui; skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui; 

kraujospūdžio matavimas; paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos 

priemonėmis: vienkartiniais švirkštais insulinui su adatomis, diagnostinėmis juostelėmis gliukozei 

nustatyti ir kt.; 



9.2.2. Žaizdų priežiūra: tvarstomosios medžiagos pasiruošimas; žaizdų tvarkymas, perrišimai, 

dokumentavimas; paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: 

hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu; 

9.2.3. Pragulų profilaktika: artimųjų žinių įvertinimas, mokymas, konsultavimas; paciento kūno 

padėties keitimas (paciento vartymas, sodinimas lovoje, perkėlimas iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės 

į lovą,pagalbinių priemonių naudojimas, artimųjų mokymas); profilaktinių priemonių naudojimas 

paciento stebėsena; 

9.2.4. Pragulų priežiūra: artimųjų žinių įvertinimas, artimųjų mokymas, konsultavimas; paciento 

stebėsena, dokumentavimas; paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos 

priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt.; 

9.2.5. Dirbtinių kūno angų priežiūra (stomų priežiūra): gastrostomos priežiūra; tracheostomos 

priežiūra; kolostomos priežiūra; ileostomos priežiūra ir kt.; priemonių pasiruošimas, paciento 

informavimas apie priežiūrą, procedūros atlikimas, artimųjų mokymas ir stebėsena; paciento ir 

artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, 

šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais, išmatų rinktuvais ir jų diržu ir kt.; 

9.2.6. Drenų priežiūra: priemonių pasiruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, 

artimųjų mokymas, stebėsena, dokumentavimas; 

9.2.7. Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra: priemonių paruošimas, paciento paruošimas, 

paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, diurezės stebėjimas, dokumentavimas; paciento ir 

artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, 

šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.; 

9.2.8. Šlapinimosi reflekso skatinimas – paciento, artimųjų mokymas, kaip padėti pacientui. 

9.2.9. Rektalinių žvakučių įdėjimas – paciento, jo artimųjų mokymas atlikti procedūrą; 

9.2.10. Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basono) – pakišamųjų indų parinkimas pacientui, 

naudojimas, artimųjų mokymas, kaip naudotis pakišamaisiais indais, ir jų laikymo sąlygos; 

9.2.11. Žarnyno valymas klizmomis – priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir 

informavimas, atlikimas, dokumentavimas; 

9.2.12. Enterinis maitinimas: priemonių paruošimas, paciento paruošimas; nazogastrinio ar 

nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto davimas per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per 

gastrostomą ir jejunostomą; atlikimas, dokumentavimas; 

9.2.13. Zondų įvedimas (gleivių atsiurbimas): priemonių paruošimas, paciento paruošimas 

Nazogastrinio ar nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto davimas per nazogastrinį ar 

nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą; paruošimas, paciento paruošimas ir 

informavimas, atlikimas, dokumentavimas; 



9.2.14. Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena): peroralinių vaistų 

administravimas (vaistų sugirdymas, stebėjimas, artimųjų mokymas); vietinio veikimo vaistų 

administravimas: odos aplikacijos, akių, ausų ir nosies lašai, inhaliatorių vartojimas, vaginalinės, 

rektalinės žvakutės; parenterinių vaistų administravimas: vaistų paruošimas suleisti, injekcijos po 

odą, į odą, raumenis, veną, heparino terapija; paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų 

vartojimo kurso metu, tiek leidžiamų, tiek vartojamų peroralinių; informacijos dokumentavimas, 

gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį; 

9.2.15. Asmens higienos paslaugos – sanitarinės būklės įvertinimas, artimųjų mokymas; 

9.2.16. Asmens higienos paslaugų rūšys: tarpvietės ir genitalijų priežiūra; kirkšnių priežiūra 

Krūtų priežiūra; burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų 

protezų priežiūra); plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos 

skutimas); nagų priežiūra (nagų kirpimas); akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies 

higiena); ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas); nosies landų valymas 

Paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam pacientui, artimųjų 

mokymas); paciento marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas 

ir švarių užvilkimas); paciento maudymas vonioje ar po dušu; visiškas ar dalinis ligonio prausimas 

lovoje; sauskelnių keitimas; 

9.2.17. Gydomoji vonelė – priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, 

dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.18. Ledo pūslės uždėjimas – priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, 

dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.19. Šildyklės uždėjimas – priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, 

dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.20. Pavilgų dėjimas – priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, 

dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.21. Tepalų naudojimas – priemonių paruošimas, paciento paruošimas, atlikimas, 

dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.22. Arterinio kraujo spaudimo matavimas – paciento paruošimas matuoti AKS, matavimas 

pagal metodikas, duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas; 

9.2.23. Pulso skaičiavimas – paciento paruošimas matuoti pulsą, matavimas pagal metodikas, 

duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas; 

9.2.24. Kūno temperatūros matavimas – termometro dezinfekcija prieš ir po procedūros, 

temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas; 

9.2.25. Esant finansinėms galimybėms gali būti teikiamos kineziterapijos ir masažo paslaugos. 

10. DSGS įgyvendindamas Centro strategiją: 



10.1. Organizuoja DSGS darbuotojų budėjimą Centro 15 kabinete „vieno langelio” tarnyboje ir 

priima gyventojų (toliau – Klientų) prašymus dėl DSGAN teikimo ir juos registruoja Klientų  

prašymų dėl socialinių paslaugų skyrimo knygoje; 

10.2. Administruoja ir koordinuoja klientams teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose 

paslaugas; 

10.3. Bendradarbiauja su kitais Centro ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais įgyvendinant 

Centro strategiją; 

10.4. Dalyvauja tiriant socialinės globos paslaugų poreikį mieste ir teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų 

teikimo organizavimo; 

10.5. Dalyvauja aptariant socialinės paramos norminių aktų projektus, siūlo jų papildymus ir pataisas; 

10.6. Užtikrina klientams planuojamų teikti ir teikiamų socialinių paslaugų teisėtumą, teisingumą ir 

prieinamumą; 

10.7. Užtikrina informacijos apie klientus konfidencialumą; 

10.8. Dalyvauja Centro ir jo partnerių organizacijų organizuojamose viešose diskusijose, apskrituose 

staluose, seminaruose ir konferencijose socialinės atskirties mažinimo, tolerancijos skatinimo ir 

kituose renginiuose darbuotojams aktualiais klausimais; 

10.9. Užtikrina sklandų, kokybišką ir efektyvų DSGS darbuotojų darbą; 

10.10. Rengia atsakymus į klientų skundus ir prašymus DSGANP teikimo klausimais; 

10.11. Kokybiškai konsultuoja klientus ir jų artimuosius DSGANP teikimo klausimais nustatomomis 

klientų priėmimo valandomis; 

10.12. Aiškinasi vienišų, senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių DSGANP poreikius, nustato senyvo ir 

neįgalių asmenų savarankiškumo laipsnį;  

10.13. Aktyvina neįgalių asmenų gebėjimus ir savarankiškumą bei jų socialinės aplinkos savipagalbą; 

10.14. Parengia sutartis dėl DSGANP teikimo neįgaliems klientams Centre nustatyta tvarka ir jas 

registruoja Sutarčių registre; 

10.15. Padeda DSGS darbuotojams spręsti problemas, iškilusias teikiant DSGANP bei teikia 

metodinę pagalbą jų teikimo klausimais; 

10.16. Organizuoja DSGS darbuotojų susirinkimus ir juose sprendžia DSGANP teikimo klausimus 

ir supažindina su socialinių paslaugų naujovėmis ir kita svarbia informacija; 

10.17. Veda neįgalių klientų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalingos 

DSGANP, bylas; 

10.18. Įveda duomenis apie klientams suteiktas DSGANP į Socialinės Paramos Šeimai Informacinę 

Sistemą (SPIS); 

10.19. Paskaičiuoja kiek klientai turi mokėti už suteiktas DSGANP ir kontroliuoja mokesčių už 

suteiktas DSGANP apmokėjimo teisingumą ir savalaikiškumą; 



10.20. Rengia veiklos planus, ataskaitas ir teikia juos Centro administracijai Centre nustatyta tvarka; 

10.21. Tvarko DSGANP dokumentaciją ir perduoda Centre nustatyta tvarka saugojimui į archyvą; 

10.22. Rengia Centro direktoriaus įsakymus dėl skyriaus darbuotojų atostogų, komandiruočių; 

10.23. Rengia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo ir teikia juos Centro administracijai; 

10.24. Įtraukia skyriaus darbuotojus į komandas, padedant spręsti klientų socialines problemas ir 

vykdant pavestas funkcijas. 

11. DSGS organizuodamas ir teikdamas DSGANP bendradarbiauja: su visais Centro skyriais, su LR 

SAMD ir SAM, su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos skyriais, su LR kitų miestų 

savivaldybių administracijomis, socialinių paslaugų centrais ir NVO teikiančiais socialinės priežiūros 

paslaugas, su VSDFV Klaipėdos skyriumi, o esant reikalui ir su kitais skyriais, su kitomis 

socialinėmis, sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis. 

12. DSGS atsakomybė: 

12.1. už tikslų ir uždavinių, numatytų šiuose nuostatuose įgyvendinimą; 

12.2. už savalaikį, kokybišką ir efektyvų skyriaus funkcijų įgyvendinimą; 

12.3. už klientams teikiamų paslaugų kokybę, savalaikiškumą ir prieinamumą; 

12.4. už informacijos apie klientus konfidencialumą; 

12.5. už ataskaitų ir kitų vidinių/išorinių dokumentų parengimo kokybę, teisingumą ir pateikimo 

savalaikiškumą; 

12.6. už DSGS darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų kompetencijas; 

12.7. už sprendimų dėl DSGANP skyrimo ir teikimo teisėtumą; 

12.8. už veiklos skaidrumą; 

12.9. už dokumentų (klientų bylų) parengtų DSGANP teikti teisėtumą ir kokybę. 

 

 

 

DSGS vadovė                                     Renata Kulbokaitė 


