
    PATVIRTINTA 

    Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. 

įsakymu Nr. V-201 

 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS GRUPĖS NEĮGALIEMS VAIKAMS SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės 

globos grupės neįgaliems vaikams  (toliau – Dienos socialinė globos grupė) dienos socialinės 

globos paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato 

dienos socialinės globos paslaugų gavėjus ir teikėjus, paslaugų teikimo, sustabdymo, skundų 

nagrinėjimo tvarką, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinės 

globos normų aprašu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintu Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines 

paslaugas tvarkos aprašu, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos 

socialinės globos neįgaliems vaikams padalinio nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

socialinės globos paslaugų teikimą. 

3. Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

4. Socialinių paslaugų teikimą organizuoja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėje neįgaliems vaikams struktūrinis 

padalinys (toliau – Dienos socialinė globos grupė), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais, Kelmės 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupėje 

neįgaliems vaikams nuostatais, darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis, kitais teisės aktais.  

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų 

įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines 

paslaugas, apibrėžtas sąvokas. 

           

II SKYRIUS 

 DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS 

 

6. Dienos socialinės globos grupės paslaugų gavėjas – vaikas nuo 1 iki 7 metų, kuris 

dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio 

galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos, kuriam nustatytas dienos 

socialinės globos poreikis ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Kelmės rajono savivaldybėje. 

  7. Dienos socialinė globos grupė, gavusi asmens bylą iš Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau- Socialinės paramos skyrius), organizuoja 

asmeniui  dienos socialinės globos  paslaugų teikimą. 

8. Prieš pradedant teikti dienos socialinę globą, vaikui, jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) sudaromos sąlygos apsilankyti Dienos socialinėje globos grupėje. Tais atvejais, kai 

vaikas, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) negali atvykti į Dienos socialinę globos grupę, informacija 

teikiama telefonu. Paslaugų teikimą Dienos socialinėje globos grupėje reglamentuojantys 

dokumentai skelbiami Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio interneto svetainėje 

https://kulverstuko.lt/ 

https://kulverstuko.lt/
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 9. Dienos socialinėje globos grupė, gavusi asmens bylą su Socialinės paramos 

skyriaus vedėjo sprendimu dėl dienos socialinės globos skyrimo, vaikui organizuoja dienos 

socialinės globos teikimą.  

 10. Su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma dienos socialinės globos teikimo 

sutartis, vaiko priėmimas patvirtinamas  Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymu. Sutartį pasirašo vienas iš vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio direktorius. 

11. Vaiko, kuriam paskirta dienos socialinė globa, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

supažindinami su  Dienos socialinėje globos grupės paslaugų teikimo tvarka ir Kelmės 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklėmis. 

 12. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 10,5 val. per dieną, 5 kartus per 

savaitę darbo dienomis. 

 13. Dienos socialinė globa kiekvienam gavėjui yra teikiama kompleksiškai kartu su 

sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugomis. 

14. Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, naujai atvykusiam vaikui nuo dienos 

socialinės globos .teikimo. pradžios skiria 1 mėn. adaptacinį laiką, po kurio sudaro individualų 

globos planą (sutrumpintai – ISGP), kuriame numato geriausius vaiko poreikių tenkinimo būdus, 

užtikrinant vaiko poreikių tenkinimą socialinės globos teikimo metu. 

15. Peržiūra (ISGP) atliekamos ne rečiau kaip 2 kartą per metus, o atsiradus naujoms 

aplinkybėms, susijusioms su vaiko, sveikatos būkle ar kitų aplinkybių sąlygojamais vaiko socialinės 

globos poreikio pasikeitimais, iškart po šių aplinkybių atsiradimo.  

16. Socialiniai darbuotojai asmeniui numato papildomas priemones jo specialiesiems 

poreikiams tenkinti (švietimo pagalbos specialistų pagalba). 

17. Peržiūrėtame ISGP turi būti pateiktos socialinės globos teikimo laikotarpiu 

pasiektų rezultatų išvados, vaiko poreikių pokyčiai ir/ar numatomos naujos priemonės, susijusios su 

naujų vaiko ir jo šeimos poreikių tenkinimu. 

18. Užtikrinama, kad Dienos socialinės globos grupės socialiniai darbuotojai palaikys 

ryšį su vaiko tėvais, globėju (rūpintoju), esant poreikiui, kitais šeimos nariais ar artimaisiais 

giminaičiais, pateiks informaciją apie ISGP sudarymo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja vaiko 

interesams. 

19. Dienos socialinės globos grupėje, atsižvelgiant į asmens fizinius ir dvasinius 

poreikius, gebėjimus ir galimybes, paslaugos organizuojamos pagal sudarytus darbinės veiklos, 

saviraiškos, fizinės būklės palaikymo, asmens aktyvinimo ir kt. gebėjimų lavinimo užsiėmimų 

tvarkaraščius. Tvarkaraščiai peržiūrimi, tikslinami 2 kartus per metus arba pasikeitus aplinkybėms. 

20. Visa informacija apie paslaugų gavėjui teikiamą dienos socialinę globą yra 

kaupiama, fiksuojami nauji įrašai, žymos, dokumentai saugomi vaiko byloje. 

21. Dienos socialinės globos paslaugas vaikui sudaro:  

21.1. informacijos, susijusios su vaiko poreikiais, teikimas informavimas vaiko tėvams 

(globėjams, rūpintojams) žodžiu, telefonu ar kt. informavimo būdais; 

21.2 konsultacijų, susijusių su vaiko socialinių, sveikatos, specialiųjų poreikių 

tenkinimo ar kitų problemų sprendimu, tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas; 

21.3. tarpininkavimas ir atstovavimas, tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, 

padedant asmenims spręsti socialines, sveikatos problemas ir pan.; 

21.4. laisvalaikio (sociokultūrinės) veiklos organizavimas – žaidžiami lavinamieji ar 

judrieji žaidimai, įtraukiami į projektinę veiklą, organizuojami edukaciniai užsiėmimai, išvykos, 

ekskursijos, organizuojami pasivaikščiojimai ir pan. atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę; 

21.5. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba (drabužių 

perrengimo .ir .pan.); 

21.6. kasdieninių socialinių, gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, padedant, 

palaikant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius;  

21.7. darbinių, užimtumo įgūdžių ugdymas; 

21.8. sveikatos priežiūros paslaugos Dienos socialinės globos grupėje teikiamos pagal 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
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suteiktos licencijos keliamus reikalavimus. Sveikatos priežiūros specialistai pildo asmens sveikatos 

priežiūros bylą, kurioje kaupiama informacija apie asmens sveikatos būklę; 

21.9. tęstinio gydymo užtikrinimas (Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo - 

bendrosios praktikos slaugytoja, atsižvelgdama į vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), vaistų, maisto 

papildų vartojimo nurodytą grafiką atiduoda vaistus ir tai atžymi vartojamų vaistų, maisto papildų 

paskyrimo lape); 

21.10 vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, paslaugos teikiamos pasitelkus 

priemones, padedančias Dienos socialinės globos grupės darbuotojams saugiai atlikti kasdienines 

funkcijas; 

21.11. vaikų maitinimas organizuojamas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu nustatytą 

tvarką. Teikiamas maitinimas atitinka asmens fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę, yra 

reikiamos energetinės vertės bei kaloringumo. Esant būtinybei, vaikui gali būti taikoma speciali 

dieta; 

21.12. transporto organizavimas, užtikrinant vaikų atvežimą į Dienos socialinės globos 

grupę ir parvežimą iš jos. Paslaugų gavėjus palydi ir jų saugumu rūpinasi atsakingas darbuotojas. 

22. Iškilus problemoms, susijusioms su vaikų sveikatos būklės pakitimais, saugumu ar 

kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojamas vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba 

kitas asmuo, nurodytas asmens duomenų anketoje. 

23. Dienos socialinės globos grupėje pastebėti smurto, prievartos, nepriežiūros, 

neetiško elgesio atvejai ar minėto pobūdžio vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) pranešimai užfiksuojami 

asmens bylos dokumentuose. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradedamas ir atliekamas atvejo 

tyrimas. Tyrimo išvados saugomos asmens byloje. 

24 Dienos socialinės globos grupėje dirbančių savanorių veiklą reglamentuoja įstaigos 

direktoriaus įsakymu patvirtintas Savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas. 

25. Dienos socialinės globos grupėje atliekančių praktiką studentų veiklą 

reglamentuoja įstaigos bei mokymo įstaigų sudarytos sutartys. 

26. Dienos socialinės globos grupėje teikiama laikino atokvėpio paslauga, kurią 

reglamentuoja įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir 

organizavimo Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės 

globos grupėje neįgaliems vaikams tvarkos aprašas. 

27. Pasikeitus vaiko, kuriam teikiama dienos socialinė globa, sveikatos būklei ar 

socialinėms aplinkybėms, Dienos socialinės globos grupė iš naujo vertina asmens socialinių 

paslaugų poreikį. Jei reikia keisti paslaugų rūšį, dienos socialinės globos nutraukimo ir kitų ar 

papildomų paslaugų skyrimo kreipiasi į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyrių, priimančią sprendimą dėl socialinių globos paslaugų skyrimo ir nutraukimo. 

 

III SKYRIUS  

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS 

 

28. Mokėjimo už Dienos socialinėje grupėje teikiamas paslaugas tvarką nustato 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas Mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašas. 

                      29. Užmokestis už Dienos socialinės globos paslaugas yra nemokamas, jeigu vaikas 

nelanko: 

   29.1. dėl ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną Dienos socialinės globos 

grupę įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo 

pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko 

gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą 

informaciją apie nelankymo priežastis; 

                     29.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio–rugpjūčio 

mėnesiais); 

                     29.3. tėvų nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius 

dokumentus;  



4 

 

29.4. kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš 

anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai; 

29.5. mokinių atostogų metu; 

                   29.6. esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas 

įstaigoje, vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, neorganizuojamas; 

29.7. karantino metu. 

 

IV SKYRIUS 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS/ ATNAUJINIMAS  

IR NUTRAUKIMAS  

 

     30. Dienos socialinė globa nutraukiama: 

                  30.1. paslaugų gavėjo, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyva; 

    30.2. paslaugų gavėjui mirus; 

    30.3. paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę; 

      30.4. paslaugų gavėjo, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nesilaikantiems sutarties sudarymo 

sąlygų;  

30.5. kitais nenumatytais atvejais; 

30.6. vaikui sulaukus 7 metų amžiui ir pradėjus lankyti ugdymo įstaigą. 

     31. Nutraukus sutartį, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar įgaliotas asmuo už teiktas socialines 

paslaugas privalo atsiskaityti iki kito mėnesio 25 dienos. 

     32. Dienos socialinės globos paslaugų teikimas nutraukiamas Kelmės rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu. 

    33. Įstaigos direktorius dėl socialinių paslaugų nutraukimo kreipiasi į Socialinės 

paramos skyrių atsižvelgdamas į vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.  

    34. Nutraukus šią sutartį, išlieka paslaugų gavėjo tėvų (rūpintojų, globėjų) finansiniai 

įsipareigojimai įstaigai už suteiktas socialines paslaugas ir už jas nesumokėta suma gali būti 

išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  35. Paslaugų teikimas sustabdomas atsižvelgiant į vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pateiktą informaciją (telefonu, el. paštu) ir/ar prašymą (nurodomas asmens (vieno iš suaugusių 

šeimos narių) vardas, pavardė, priežastys, dėl kurių siūloma/ prašoma sustabdyti socialinių paslaugų 

teikimą bei sustabdymo laikotarpis) šiais atvejais: 

35.1. dėl vaiko ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną Dienos socialinės 

globos grupę įstaigos nustatyta tvarka; 

35.2. gaunant sveikatos priežiūros paslaugas stacionarioje sveikatos priežiūros įstaigoje; 

35.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio–rugpjūčio 

mėnesiais); 

35.3.tėvų nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius 

dokumentus;  

                 35.4. kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš 

anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai; 

35.5. mokinių atostogų metu; 

35.6. esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas įstaigoje, 

vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, neorganizuojamas; 

35.7. karantino metu. 

  36. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas neturi trukti ilgiau nei 

120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas 

stabdomas dėl asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą ar teismo sprendimo skirti 

asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl paslaugų teikimo sustabdymo nurodytam 

laikotarpiui socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei 

kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be 

atskiro sprendimo priėmimo. 

 37. Paslaugos teikimo sustabdymas įforminamas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 
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direktoriaus įsakymu, kurį parengia direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.  

38. Sustabdytos paslaugos teikimas atnaujinamas: 

38.1. pasibaigus gydymo laikotarpiui ir vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) pateisinus 

dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; 

38.2. paslaugų gavėjui sugrįžus į Dienos socialinė globos grupę. 

38.3. kitais atvejais. 

39. Paslaugos teikimo atnaujinimas įforminamas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu, kurį parengia direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams  

40. Įsakymus dėl paslaugų teikimo sustabdymo ir atnaujinimo Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio sekretorius-archyvaras pateikia Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos 

skyriui el. paštu sigita.butnoriene@kelme.lt arba el paštu vilma.chmieliauskienen@kelme.lt.  

41. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus įsakymas dėl paslaugų teikimo 

atnaujinimo nerengiamas jei įsakyme dėl paslaugų sustabdymo buvo nurodytas konkretus paslaugų 

gavėjo išvykimo iš Dienos socialinė globos grupės ir grįžimo atgal laikotarpis (nuo kada iki kada). 

 

V SKYRIUS 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 

 

 42. Iškilus ginčui, konfliktui, nesutarimai, pretenzijos sprendžiami derybų keliu, 

tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu.  

              43. Dienos socialinė globos grupė, gavusi paslaugų gavėjo, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) 

skundą, privalo jį išnagrinėti ir paslaugų gavėjo tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pranešti apie 

skundo nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.  

              44. Jei nesutarimų nepavyksta išspręsti, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos, reikalavimai 

kylantys dėl paslaugų teikimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 45. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktorius atsako už kokybišką dienos 

socialinės globos paslaugų teikimą.  

 46. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas pasikeitus teisės aktams, Kelmės 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus iniciatyva. 

 47. Su dienos socialinės globos paslaugų teikimu galima susipažinti Kelmės 

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio internetinėje svetainėje https://kulverstuko.lt/ 

__________________ 

https://kulverstuko.lt/

