
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 
 
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai kompleksinės paslaugos, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, o šeimos nariams – išsaugoti 
darbą ir palengvinti ligonio priežiūrą. 
Paslaugos trukmė ir dažnumas: Kauno rajono savivaldybės specialiųjų poreikių nustatymo ir 
socialinių paslaugų skyrimo komisijai priėmus sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens 
namuose paslaugų teikimo, dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose gali būti teikiamos 
nuo 2 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. 
Paslauga skiriama: vaikams, suaugusiems asmenims; 

 senyvo amžiaus asmenims, 
 turintiems negalią, kuriems nustatytas dienos globos poreikis (slauga). 

Teikiamos paslaugos: 
 pragulų profilaktika; 
 ligonio kėlimas, vartymas; 
 asmens higienos priežiūra; 
 sauskelnių keitimas; 
 drabužių, patalynės keitimas; 
 vaistų vartojimo priežiūra, jų davimas; 
 maudymas vonioje ar lovoje. 
Asmenys, pageidaujantys gauti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, 

kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją, kur užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos 
dokumentus: 

1. Prašymas-paraiška. 
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 
3. Duomenys apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki 

kreipimosi mėnesio. 
4. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma), specialiojo poreikio nustatymo 

pažymos (SPS-1 ar SPP-2 formos). 
5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) apie asmens sveikatos būklę. 
6. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį. 
7. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu 

parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių 

registrų bei valstybės informacinių sistemų. 
Mokėjimas už paslaugą 

Paslaugos yra mokamos: Mokesčio dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) 
finansines galimybes. 
Dienos socialinės globos asmens namuose teikėjas 
Kauno rajono socialinių paslaugų centras, Ežero g. 23, 47166 Kaunas, tel. (8-37) 328 195, el. p. 
centras@kaunorspc.lt 
Socialinių paslaugų skyriaus vedėja socialiniams reikamas Dovilė Veličkaitė 
d.velickaite@kaunorspc.lt 8671 43 808 
Socialinė darbuotoja - Dovilė Martinonė  
dienosgloba@kaunorspc.lt 862095176 
Socialinio darbo organizatorė – Justė Maročkaitė   
j.marockaite@kaunorspc.lt 8 37 328195 
 

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai 
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas „Dėl Mokėjimo už 
socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
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3. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo 
patvirtinimo“ 
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 
A1-94 „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“  
5. Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių 
paslaugų skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-12-17 
sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų 
poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
6. Kauno rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, 
patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. TS-375 „Dėl Kauno 
rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
7. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮS-
2849 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose 
organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas. 
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