
Dienos socialinės globos  

asmens namuose paslaugų poreikio 

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo  

priedas  

    

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS  

     

Eil.nr. Paslaugos pavadinimas ir specifikacijos 

1. Informavimas 

2. Konsultavimas 

3. Bendravimas 

4. Tarpininkavimas ir atstovavimas 

4.1. Pagalba sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas 

4.1.1. Dokumentų, pažymų tvarkymas įstaigose 

4.1.2. Mokesčių apskaičiavimas ir knygelių užpildymas 

4.1.3. Mokesčių sumokėjimas 

4.1.4. Korespondencijos, pašto siuntų tvarkymas 

4.1.5. Transporto organizavimas 

4.1.6. 
Asmens palydėjimas, jam vykstant su reikalais Vilniaus mieste. Asmenys su sunkia judėjimo 

negalia lydimi, esant pritaikytai aplinkai 

4.1.7. Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (literatūros skaitymas, stalo žaidimai ir kt. ) 

4.1.8. 
Pagalba organizuojant smulkius buto, vandentiekio, kanalizacijos, elektros, dujų tinklų ir 

kitus ūkio remonto darbus 

4.2. Tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir/ar jo aplinkos 

5. Maitinimo organizavimas 

5.1. Maisto produktų pirkimas 

5.1.1. 
Maisto produktų pirkimas (iki 5 kg) be asmens artimiausioje (-siose) parduotuvėje (-ėse) ir 

(arba) turguje 

5.1.2. Pagalba apsiperkant internetu (apsiperkant, užsisakant ir / ar atsiimant užsakymą) 

5.2. Maisto ruošimas (nesudėtingų patiekalų, 1–2 valgymams) 

5.2.1. 
Pagalba ruošiant maistą (sutvarkant darbo vietą) (skutimas, lupimas ir kt., iki 1 kg., išskyrus 

konservavimą) 

5.2.2. Maisto ruošimas (sutvarkant darbo vietą) (išskyrus konservavimą) 

5.2.3. Pagaminto maisto pašildymas, pateikimas 

5.3 Karšto maisto atnešimas (iš artimiausios (-ių) maitinimo įstaigos (-ų) 

5.4. Pagalba maitinantis  

6. Pagalba buityje ir namų ruošoje 

6.1. Indų plovimas (tik paslaugos gavėjo) 

6.2. Lovos klojimas ir patalynės keitimas 

6.2.1. Lovos klojimas 

6.2.2. Patalynės keitimas 

6.3. 
Buto tvarkymas (paslaugos gavėjui gyvenant ne vienam, tvarkoma tik paslaugų gavėjo 

aplinka) 

6.3.1 

Buto patalpų tvarkymas: dulkių nuo baldų ir palangių valymas, grindų ir / arba kilimo 

(kiliminės dangos) valymas neatstumiant baldų; viryklės, kriauklių, vonios ir unitazo 

valymas  
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6.3.2. 
Virtuvės tvarkymas: dulkių nuo baldų ir palangių valymas, grindų valymas, neatstumiant 

baldų 

6.3.3. Tualeto patalpos grindų tvarkymas, nevalant unitazo 

6.3.4. Vonios patalpos grindų tvarkymas, nevalant vonios 

6.3.5. 
Prieškambario arba koridoriaus tvarkymas: dulkių nuo baldų ir palangių valymas, grindų 

valymas, neatstumiant baldų 

6.3.6. 
Vienos patalpos minkštų baldų valymas dulkių siurbliu, neatstumiant baldų, po siurbimo 

sutvarkant dulkių siurblį 

6.3.7. 
Vienos patalpos kilimo ar kiliminės dangos valymas, jų nekeliant, dulkių siurbliu, po 

siurbimo sutvarkant dulkių siurblį 

6.3.8. Vienos patalpos grindų plovimas, neatstumiant baldų 

6.3.9. Vienos patalpos grindų šlavimas, neatstumiant baldų 

6.3.10. Vienos patalpos dulkių nuo baldų ir paviršių valymas  

6.3.11.           Lyginimas, išskyrus patalynę bei užuolaidas, iki 0,5 kg 

6.3.12.         Užuolaidų pakabinimas ar nukabinimas 

6.3.13.         Drabužių spintos tvarkymas 

6.3.14.      Indaujos tvarkymas 

6.3.15. Šaldytuvo valymas, tvarkymas 

6.3.16. Viryklės valymas  

6.3.17. Virtuvės spintelės tvarkymas 

6.3.18. Kriauklės valymas  

6.3.19. Veidrodžio valymas 

6.3.20. Vonios valymas 

6.3.21. Unitazo valymas  

6.3.22. Šiukšlių išnešimas iki 5 kg vienu kartu   

6.3.23. Vieno lango užklijavimas žiemai 

6.3.24. 

Langų valymas iki 2 kartų per metus, esant ne mažesnei kaip +18 C temperatūrai lauke. 

Langai, atsidarantys į lauką, nuo 2-o aukšto valomi iš vienos, vidinės, pusės. Dvigubi langai 

neatsukami ir jų vidus nevalomas 

6.3.25. Tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra 

6.3.26. Asmens daiktų iš rūsio atnešimas ir į rūsį nunešimas iki 5 kg vienu kartu 

6.4. Asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas 

7. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas 

7.1. Skalbimas 

7.1.1 

Skalbimas automatine skalbimo mašina, sudedant skalbinius bei skalbimo priemones į 

skalbyklę, nustatant programą ir įjungiant; skalbinių išėmimas iš automatinės skalbimo 

mašinos 

7.1.2. 
Skalbimas mechanine skalbimo mašina, skalaujant rankomis, iki 3 kg skalbinių, išskyrus 

patalynę ir užuolaidas 

7.1.3. 
Skalbimas ir skalavimas rankomis iki 1 kg skalbinių vienu kartu, išskyrus patalynę, 

užuolaidas, apatinius drabužius 

7.1.4. Skalbinių pakabinimas arba nukabinimas 

7.1.5. Skalbimo ir cheminio valymo organizavimas, nunešant arba parnešant (iki 5 kg) 
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7.1.6. 

Skalbimas automatine skalbimo mašina seniūnijoje su asmens skalbimo priemonėmis iki 5 

kg, atnešant į seniūniją, po skalbimo parnešant paslaugų gavėjui (paslauga teikiama 

seniūnijose, kuriose yra skalbimo mašina) 

7.2. Pagalba rengiantis, prausiantis  

7.2.1. Asmens higienos priemonių ir vandens paruošimas asmeniui apsiprausti 

7.2.2 Pagalba prausiantis 

7.2.3. Pagalba rengiantis 

7.2.4. Pagalba šukuojantis 

8. Sveikatos priežiūros organizavimas 

8.1. Medikamentų pirkimas be asmens vaistinėje (-ėse) 

8.2. Gydytojo kvietimo organizavimas  

8.2.1. 
Gydytojo kvietimo telefonu organizavimas arba asmens užrašymas pas gydytoją telefonu iš 

asmens namų 

8.2.2. Nenumatytu atveju iškvietus gydytoją pas asmenį, jo laukimas 

8.3. Lankymasis sveikatos priežiūros įstaigoje 

8.3.1. 
Asmens palydėjimas į / iš gydymo įstaigą (-os). Asmenys su sunkia judėjimo negalia lydimi, 

esant pritaikytai aplinkai 

8.3.2. Darbuotojo lankymasis gydymo įstaigoje Vilniaus mieste be asmens 

9. Ūkio darbai 

9.1. Buitinių prietaisų remonto, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas 

9.2. Kuro įsigijimo organizavimas 

9.2.1. Malkų pirkimo ir supjovimo, kito kuro įsigijimo organizavimas 

9.2.2. Malkų ar kito kuro atnešimas iki 7 kg vienu kartu 

9.3. Krosnies kūrenimas (pakuros išvalymas ir pelenų išnešimas) 

9.4. Vandens atnešimas (neturintiems vandentiekio, iki 5 kg vienu kartu) 

9.5. Sniego nukasimas (malkoms ar vandeniui atnešti neturintiems vandentiekio) 

10. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

10.1. Pagalba tvarkant pinigų apskaitą 

10.2. Apsipirkimo ir mokesčių mokėjimo planavimas 

10.3. Namų ruošos darbų planavimas 

11. Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį 

11.1. Patalpų vėdinimas 

 

 

________________________________________________ 

 


