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INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) PASLAUGŲ ASMENS 

NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos)  paslaugų asmens namuose teikimo (toliau - 

Integrali pagalba)  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Integralios pagalbos paslaugų 

skyrimą ir teikimą vaikams su negalia (toliau – vaikas) ir jo tėvams (globėjui, rūpintojui), senyvo 

amžiaus asmenims, suaugusio amžiaus asmenims su negalia, bei su sunkia negalia (toliau – asmuo) ar 

jo globėjui, rūpintojui, šių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarką ir sąlygas. 

 2. Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant vaikui, 

asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų 

pagalba ir priežiūra. 

 3. Integralios pagalbos paslaugų tikslas - plėtoti kokybišką Integralią pagalbą namuose 

asmenims, vaikams ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus su negalia, senyvo 

amžiaus asmenis, suaugusio amžiaus asmenis su negalia, bei su sunkia negalia užtikrinant socialinį 

saugumą rajono gyventojams bei siekiant kiek įmanoma ilgiau užtikrinti asmens, vaiko gyvenimą 

artimoje jam aplinkoje. 

 

II. INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

4. Asmuo, vaikas pageidaujantis gauti Integralią pagalbą namuose asmuo ar jo globėjas, 

rūpintojas, vaikui – pagal vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) dėl šių paslaugų skyrimo kreipiasi į Šakių 

rajono savivaldybės administracijos seniūniją pagal gyvenamą vietą ir pateikia nustatytos formos 

prašymą ir kitus būtinus dokumentus: 

4.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens 

tapatybės kortelę; leidimą nuolat gyventi Lietuvoje – ne ES valstybių narių piliečiams); 

4.2. 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); 
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4.3. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimą; 

4.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos išduotos pažymos dėl specialiųjų poreikių nustatymo kopiją; 

4.5. Kitus dokumentus pagal reikalingumą. 

5. Dokumentų kopijas tvirtina prašymus priimantis specialistas. 

6. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta dokumentų, susijusių su Integralios pagalbos  skyrimu 

asmeniui, vaikui iš kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų. 

7. Darbuotojas, gavęs asmens, vaiko prašymą, organizuoja Integralios pagalbos poreikio 

nustatymą. 

8. Poreikis nustatomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo nuostatas ne vėliau kaip per 

30 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos, užpildant socialinės globos vertinimo 

anketą. 

9. Asmenų prašymus dėl Integralios pagalbos skyrimo svarsto Šakių rajono savivaldybės  

Paslaugų skyrimo komisija (toliau – Komisija), priimanti rekomendacinio pobūdžio siūlymą dėl 

paslaugos skyrimo (neskyrimo). Sprendimą per 30 kalendorinių dienų nuo Integralios pagalbos 

poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo, įvertinęs komisijos siūlymą.  

10. Priėmus sprendimą dėl Integralios pagalbos skyrimo, užpildoma Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymu patvirtinta sprendimo dėl socialinių paslaugų ir asmeniui skyrimo forma (SP-

9). 

11. Sprendimas dėl paslaugų skyrimo namuose ir asmens byla perduodama Centrui; kopija lieka 

Socialinės paramos skyriuje. 

12. Asmens, vaiko ir Centro  tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos rašytine  sutartimi, kurią 

tvirtina Centro direktorius. 

13. Integralios pagalbos  teikimo laikotarpiu pasikeitus aplinkybėms ar asmens, vaiko sveikatos 

būklei, socialinių paslaugų ir slaugos poreikis iš naujo vertinamas vadovaujantis savivaldybės tarybos 

patvirtintu asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu.  

14.  Integralios pagalbos paslaugos neskiriamos, jeigu: 

14.1. Asmens pageidavimai prieštarauja įstatymams, saugos darbe reikalavimams ir  kitoms šių 

paslaugų teikimo sąlygoms; 

14.2. Pirminio socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikio nustatymo metu 

paaiškėja, kad asmeniui šios paslaugos nėra būtinos; 
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14.3. Įtariama, kad asmenys, vaikas (jo šeimos narys) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol 

gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesioginiams paslaugų teikėjams – socialinio 

darbuotojo padėjėjui ir kitiems Integralios pagalbos komandos specialistams užsikrėsti; 

14.4. Asmens namuose visiškai nesudarytos sąlygos Integralios pagalbos teikimui (asmenys, 

vaikas ar jo šeimos nariai priskirtini socialinės rizikos asmenų grupei, asmens namuose nuolat 

girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė Integralios pagalbos teikėjų saugumui, namuose 

antisanitarinės sąlygos ir pan.); 

14.5. Kitais šiame Apraše nenurodytais atvejais. 

15. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) paslaugos teikiamos iki 6 valandų per dieną, 

iki 5 kartų per savaitę.  

16. Medicininės priežiūros paslaugos, kurios yra Integralios pagalbos dalis, teikiamos 

vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V- 1026 „Dėl 

slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų 

patvirtinimo“, Suvestinė redakcija nuo 2018-05-01. 

17. Informacija apie asmenį, vaiką gaunantį Integralią pagalbą, kaupiama ir saugoma asmens, 

vaiko byloje. Byloje užtikrinamas informacijos ir joje asmenų dokumentų konfidencialumas. 

18. Jeigu asmeniui, vaikui gaunančiam Integralią pagalbą, reikalinga keisti paslaugų rūšį, 

Centro direktorius dėl socialinių paslaugų rūšies keitimo kreipiasi į savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrių dėl kitos rūšies socialinių paslaugų  asmeniui skyrimo. 

 

III. INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

 

19. Integrali pagalba teikiama komandos principu.  

20. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, jo padėjėjai, slaugytojas, jo 

padėjėjai, masažuotojas. 

21. Socialinės globos paslaugas organizuoja ir kontroliuoja socialiniai darbuotojai, tiesiogiai 

paslaugas asmeniui teikia socialinio darbuotojo padėjėjai. 

22. Slaugos paslaugas organizuoja slaugytojai, tiesiogiai asmeniui paslaugas  teikia slaugytojas, 

slaugytojo padėjėjai, masažuotojas. 

23. Kiekvienas komandos narys pagal nustatytą kompetenciją  asmeniškai atsako už suteiktų 

paslaugų kokybę. 

24. Socialinis darbuotojas gavęs asmens, vaiko bylą sudaro sutartį, vyksta į jo namus pasirašyti 

ir: 



 

4 

 

24.1. supažindina asmenį, vaiką ir jo tėvus (globėjas, rūpintojas) su paslaugų sąrašu (1 priedas 

prie sutarties), paslaugų  mokesčiu už mėnesį, apmokėjimo už paslaugas tvarka, su vidaus tvarkos 

taisyklėmis; 

24.2. supažindina su komandos nariais, kurie teiks paslaugas; 

24.3. kartu su socialinio darbuotojo padėjėju sudaro individualų metinį socialinį globos planą 

(ISGP; 2 priedas); senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia yra parengtas per 1 

mėnesį nuo socialinės globos teikimo pradžios, vaikui – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo socialinės 

globos teikimo pradžios; 

24.4. sudarant individualų metinį socialinės globos planą yra užtikrintas paties asmens, jo 

globėjo, rūpintojo, esant poreikiui, ir kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavimas, paties 

vaiko, pagal savo amžių ir brandą gebančio išreikšti savo nuomonę, tėvų (globėjo, rūpintojo) 

dalyvavimas sudarant ir peržiūrint ar tikslinant ISGP. Į jų nuomonę kiek įmanoma atsižvelgta, žymos 

apie tai užfiksuotos ISGP; 

24.5. asmeniui su sunkia negalia, vaikui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra 

numatytos priemonės, užtikrinančios asmens, vaiko specialiųjų poreikių tenkinimą; 

24.6. kiekvieną kartą kai apsilanko pas asmenį, vaiką pildo apsilankymo aktą (1 priedas); 

24.7. sudaro komandos nariams darbo grafikus, kurie patvirtinti Centro direktoriaus; 

24.8. vykdo planinius komandos narių patikrinimus ir pildo patikrinimo aktą ( 3 priedas); 

25. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms po sprendimo 

priėmimo dėl paslaugų skyrimo. 

26. Jeigu asmuo, vaikas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats pasirašyti sutarties 

negali ir nėra jam teisėtai atstovaujančio asmens, pateikia raštišką prašymą. Tuomet sudaroma Centro 

komisija, kuri nagrinėja ir priima sprendimą dėl pateikto  prašymo. 

27. Slaugytojas nuvykęs pas asmenį, vaiką pildo slaugos istoriją, patvirtintą Centro direktoriaus; 

27.1. kartą per metus ir esant poreikiui peržiūri asmens, vaiko slaugos poreikius namuose; 

27.2. įvertina asmens, vaiko higienos būklę, atlieka higienos paslaugas;  

27.3. teikia būtinąją medicinos pagalbą, kokybiškas slaugos paslaugas; 

27.4. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

27.5. konsultuoja asmens, vaiko artimuosius slaugos klausimais; 

27.6. laikosi slaugos profesinės etikos principų, gerbia asmens, vaiko (jo tėvų, globėjų, 

rūpintojų) teises ir jų nepažeidžia; 

27.7. tvarko slaugos dokumentaciją ir teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės 

duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
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28. Komandos nariai, teikdami paslaugas kiekvieną dieną atžymi kasdieninio teikimo lapą, 

skirtą kiekvienam asmeniui, vaikui gaunančiam paslaugas. Darbo pabaigoje pas asmenį, vaiką (jo 

tėvus, globėjus, rūpintojus) atžymi padarytus darbus. Mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia 

pasirašyti. Kasdienio teikimo lapas paliekamas pas asmenį, vaiką (jo tėvus, rūpintojus, globėjus) 

namuose. 

29. Komandos nariai privalo dalyvauti kompetencijos kėlimo mokymuose, susirinkimuose. Jų 

metu gali dirbti ne pagal sudarytą darbo grafiką pranešdami Centro administracijai.  

30. Socialinis darbuotojas sutikrina komandos narių pateiktus kasdieninio teikimo lapus su 

darbo grafikais uždeda spaudą, nurodo datą, pasirašo. 

31. Komandos nariai nedelsdami informuoja socialinį darbuotoją apie pasikeitusią asmens, 

vaiko socialinę situaciją, poreikius, sveikatos būklę ir kitus nenumatytus atvejus. 

32. Nesant komandos nario (dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitais pateisinamu 

nebuvimu darbe atvejais), jį pavaduoja ir vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas Centro 

direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Centro darbuotojas.  

32. Asmeniui, vaikui (jo tėvams, globėjui, rūpintojui) pageidaujant ir esant galimybei gali būti 

keičiamas komandos narys, (paslaugų teikimo laikas). Tokiu atveju asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjai, 

rūpintojai)  turi pateikti laisvos formos prašymą Centrui, nurodydamas motyvuotas darbuotojo keitimo 

priežastis. 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS 

 

33. Asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjai, rūpintojai) už teikiamas paslaugas moka savivaldybės 

tarybos patvirtinta tvarka. Teikiant Integralios pagalbos paslaugas, slaugos paslaugos asmenims, 

vaikams teikiamos nemokamai. Už Integralios pagalbos paslaugas asmenys, vaikas (jo tėvai, globėjas, 

rūpintojas)  moka atsižvelgiant į jo pajamas. 

34. Asmeniui (šeimai), vaikui teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba 

asmeniui (šeimai), vaikui kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) 

mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 

nemokamai. 

35. Asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjai, rūpintojai) privalo pranešti Centrui apie jo pajamų 

pokyčius per 30 kalendorinių dienų nuo jų pasikeitimo dienos. 
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36. Pasikeitus asmenų, vaiko finansinėms galimybėms mokėti už paslaugą, Centras ne vėliau 

kaip per 3 mėnesius nuo šių pasikeitimų datos iš naujo vertina asmens (šeimos), vaiko finansines 

galimybes, iš naujo nustato asmens, vaiko už paslaugą mokamą dydį ir parengia sutartį arba susitarimą 

dėl sutarties pakeitimo. Perskaičiavus finansines galimybes asmenys, vaikas (jo tėvai, rūpintojai, 

globėjai) už suteiktas paslaugas moka nuo mėnesio, per kurį pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugą 

dydis. 

37. Asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjas, rūpintojas) kuriam teikiama Integrali pagalba, už 

suteiktas paslaugas moka už praėjusį mėnesį ir ne vėliau iki kito mėnesio 5 dienos perveda sutartyje 

nurodytą lėšų sumą į Centro atsiskaitomąją sąskaitą arba sumoka grynais pinigais Centre. 

38. Kai asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjai, rūpintojai) kuriam teikiama Integrali pagalba, dėl 

sveikatos būklės nepajėgia susimokėti pats ir nėra artimųjų, Centro socialinio darbuotojo padėjėjas 

kiekvieną mėnesį paima iš asmens, vaiko (jo tėvų, globėjų, rūpintojų) sutartyje nustatytą lėšų dydį ir 

sumoka už paslaugas Centre bei pateikia paslaugas gaunančiam asmeniui pinigų priėmimo kvitą. 

39. Kiekvienu individualiu atveju asmens, vaiko mokėjimo už paslaugas galimybes ir mokėjimo 

dydį svarsto savivaldybės Paslaugų skyrimo komisija.  

 

V. INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

 

40. Integralios pagalbos teikimas sustabdomas arba nutraukiamas savivaldybės tarybos 

patvirtintu asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu.  

 41. Sprendimą dėl Integralios pagalbos paslaugų papildymo, pakeitimo, sustabdymo, 

atnaujinimo, nutraukimo, socialinių paslaugų, teikimo laikotarpiu priima Centro direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo. 

42. Asmeniui, vaikui (jo tėvams, globėjams, rūpintojams) laikinai išvykus ar darbuotojų 

atostogų laike  pateikią raštišką prašymą ir jį suderinus su gyvenamosios vietos seniūnu (ant asmens, 

vaiko prašymo turi būti seniūno viza „suderinta“) Integralios pagalbos paslaugos, laikinai sustabdomos 

Centro direktoriaus įsakymu. 

43. Asmeniui, vaikui laikinai išvykus į gydymosi stacionarią įstaigą, asmuo, vaikas (jo tėvai, 

globėjai, rūpintojai) turi informuoti žodžiu arba raštu Centrą. Tuo laikotarpiu Integrali pagalba laikinai 

sustabdoma Centro direktoriaus įsakymu.  

44. Integralios pagalbos paslaugų teikimas nutraukiamas, jei: 

44.1. asmeniui, vaikui (jo tėvams, globėjams, rūpintojams) raštu atsisakius teikiamų paslaugų; 
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44.2. asmeniui, vaikui apsigyvenus socialinės globos įstaigoje; 

44.3. asmuo, vaikas (jo tėvai, globėjai, rūpintojai)  nesudaro sąlygų teikti dienos socialinės 

globos paslaugas (neįsileidžia komandos darbuotojų, nepriima teikiamos pagalbos, agresyviai elgiasi ir 

kelią grėsmę sveikatai ir gyvybei) ir nebendradarbiauja su dienos socialinės globos paslaugų teikėjais; 

44.4. kai asmeniui, vaikui teikiamų dienos socialinės globos paslaugų nepakanka ir jos yra 

neefektyvios; 

 44.5. nesilaiko sutarties sąlygų ir atsisako mokėti už suteiktas Integralios pagalbos paslaugas 

arba nemoka už jas 2 mėnesius iš eilės;  

44.6. pakeičia gyvenamąją vietą (išvykus į kitą savivaldybę, užsienio valstybę); 

44.7. jeigu asmenys, vaikas (jo tėvai, globėjai, rūpintojai) stabdosi paslaugas per metus ilgiau, 

kaip 3 mėnesius; 

44.8. miršta. 

45. Nutraukus Integralios pagalbos paslaugų teikimą, paslaugas gaunantis asmenys, vaikas (jo 

tėvai, globėjai, rūpintojai)  už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas privalo atsiskaityti per 10 

darbo dienų. 

 

VI. ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO  

 

46. Asmens, vaiko atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas atvejai: 

46.1. gydymosi stacionarioje įstaigoje laikotarpiui už socialines paslaugas nemoka;   

46.2. asmens, vaiko (jo tėvų, globėjų, rūpintojų) socialinė situacija yra sudėtinga (pateikus 

motyvaciją ir aplinkybes pateisinančius dokumentus).  

47. Visais atvejais patikrinamos asmens, vaiko buities ir gyvenimo sąlygos,  surašomas buities 

sąlygų patikrinimo aktas su išvada. 

48. Paslaugų skyrimo komisija, įvertinusi asmens, vaiko (jo tėvų, globėjų, rūpintojų) 

motyvaciją ir patikrinimo aktą su išvada, priima sprendimą dėl atleidimo nuo mokėjimo už socialines 

paslaugas ir nustato terminą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

49. Sprendimus dėl Integralios pagalbos skyrimo (neskyrimo), mokėjimo už paslaugas asmuo, 

vaikas jo tėvai (globėjas, rūpintojas) gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui. 
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50. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri įvertina 

Integralios pagalbos skyrimo (neskyrimo), mokėjimo už socialinės globos namuose paslaugas 

pagrįstumą. Nustačiusi, kad Integrali pagalba asmeniui, vaikui skirta (neskirta) ar mokėjimo už 

socialinės globos namuose paslaugas dydis nustatytas neteisingai, komisija teikia išvadas savivaldybės 

administracijos direktoriui, kuris priima atitinkamą sprendimą. 

51. Ginčai dėl savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų sprendimų ir (ar) kitais atvejais 

nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 

52. Integralios pagalbos paslaugų organizavimo ir teikimo kontrolę vykdo Centro direktoriaus 

pavaduotojas socialiniais reikalais. 

53. Aprašas galioja projekto „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ vykdymo laikotarpiu. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


