








atilinkancios asmens 
geriausius teisetus 
interesus, pasirasymas. 

numatytos socialines globos teikimo s.µygos, pasirasoma sutartis, kuric�! 
teikimo laikas, abiejq saliq teises, pareigos, numatytos teikimo s11lygos, teikimo 
atsakomybe ir kitos s.µygos. Sutartis sudaryta laikas, abiejq sali·.i teises, pareigc,;_, 
praejus ne daugiau kaip 7 kalendorinems mokejimas u! socialines paslaugas ic 
dienoms nuo asmens apgyvendinimo Seneliq kilos s.ilygos. 
namuose. Sutarties turinys yra aiskus, 
suprantarnas, nedviprasmiskas. 

3.1.2. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties 3.1.2.Gyventojas iki sutartie, Aricinka 
pasirasymo yra supafindintas su Seneliq namq pasirasymo yra supazindintas so 
vidaus tvarkos taisyklemis gyventojams ar kitais Seneliq namq vidaus tvarkC3 
dokumentais, reglamentuojanciais gyvenitnlj taisyklemis gyventojams, so 
Seneliq namuose. Zymos apie tai uzfiksuotos gyventojo pa§alinirno is Seneliq namq 
sutartyje ar kituose asmens byloje pridedamuose taisyklemis pasira�ytinai. Socialinis 
dokumentuose. darbuotojas suteikia vis.i reikiar:n;i

informacijlj ir a:sako ! kylancius 
klausimus. 

3.1.3. Asmuo ar jo g!obejas {rupintojas), pries 3.J .3. Pries pasirasant sutar:� Atitinka
pasirasydami sutartj, yra informuoti, kad sutartis gyventojas, jo globejas (liipintojas) ::
gali biiti nutraukta asmens ar jo globejo, kiti art1rnieji giminaiciai y:a 
(riipintojo) arba Seneliq nam4 iniciatyva. infonnuoti, kad sutartis gali bi:::i 
Asmuo ar jo globejas (riipintojas) zino, kad, nutraukta pafio asmens ar jo globe: J 
pries nutraukiant sutartj Seneli4 oam4 (riipintojo), arba Seneli4 nan:.11 
iniciatyva, is anksto bus informuotas asmuo, jo iniciatyva. 
globejas (rupintojas) ir savivaldybe, priemusi 
sprendim11 skirti asmeniui socialin� globii 
socialines globos oamuose (ta.is atvejais, kai 
asmuo socialines globos namuose 
apgyvendinamas savivaldybes sprendirnu). 



4. 4.1. Asmeniui pagal 

jvertintus poreikius 

sudaromas individualus 

socialines globos planas 

(toliau - ISGP) 

Sutarties nutraukimas yra fiksuojamas asmens 

byloje pridedamuose dokumentuose. 

4.1.1. Socialinei globai asmeniui teikti 4. l. l.Kiekvienam Senel4 nam4 Atiiinka

sudaromas ISGP, kuriame pateikiama detali gyventojui pagal ivertintus 

informacija apie asmens socialinius rysius, individualius poreikiU3 yra 

seimii, informacija is pirmines ambulatorines sudaromas ISGP. Iki to lai!::> yra 

asmens sveikatos prieziiiros paslaugas sudaromas gyventojo a:laptacijos 

teikian�io gydytojo apie asmens sveikatos biikl,; plauas. 

ir informacija apie socialines globos namuose ISGP pild::,ma forma 3pima 

jvertintus asmens individualius poreikius. ISGP infoanacijlj apie gy;. �ntojo 

numatyta, kokiomis priemonemis bus siekiama socialinius r:1sius, �imq, s,·cikatos 

socialines globos uzdavini4 jgyvendinimo ir ar biiklt;. Paga: ivertintus gy;.�ntojo 

detalizuotos paslaugos (socialines, sveikatos individualius poreikius, ,untoma 

prieziiiros, psichologines ir kt.), kurios asmeniui pagalbos sri.tis, n=omos 

teikiamos ar organizuojamos. Rasomos zymos priemones, 1.-uriomis bus sieiiama 

apie periodiskai vykdomlJ ISGP perziiirq (kokie socialines globos uzc.1vini4 

buvo pokyciai, koks rezultatas pasiektas, kokie jgyvendinimc•. ISGP Etlittamos 

numatomi tolimesni veiksmai, kad biit4 pasiekti zymos apie vykdomq perlilr!! ckokie 

uzsibrezti tikslai ir uzdaviniai, trumpas !SOP pokyciai, koks rezultatas pasiektas, 

jgyvendinimo proceso aprasymas ir kita). !SOP kokie numatomi tolimesni .. eik::mai). 

yra kiekvieno asmens byloje. 

4.l.2. !SOP rengia Seneli4 namq specialistai ir 4.l.2. ISGP sudaro, perziiiri Ali1inka 

socialiniai darbuotojai. Visa tai yra uzfiksuota socialiniai darbuotojai ir kiti 5!neliq 

asmens ISGP ar kituose asmens byloje namq specialistai. 

pridedamuose dokumentuose. 

4.1.3. ISGP sudarymo laikas priklauso nuo 4.1.3. ISGP gyventojui sudarymo 

asmens gebejim4 prisitail..-yt i prie aplinkos, laikas priklau,o nuo asmen� gebejim4 

nauj4 aplinkybi4, turim4 psichologini4 asmens prisitaikyti prie Senel4 nam4 

Aliti.nka 



5. 5.1.Asmeniui teikiamq

paslaug4 efektyvumas

uztikrinamas periodiskai

perziurint 1r patikslinant

ISGP

savybi4 ir kt. Esant poreikiui, atvykusiam i aplinkos, nauJ4 apl:nkybi4, turim4 

Seneli4 namus asmeniui de! sudetingos asmens psichologini4 savybi4. 

adaptacijos ne ilgiau kaip vienam pusmeciui gali Kiekvienam &)"�ntojui ISGP 

buti sudaromas preliminarus ISGP, kuris ne sudaromas per I men. nuo JO 

veliau kaip po pusmecio turi buti perziiirimas. atvykimo dienos, per 1,Smen. 

ISGP (jskaitant ir preliminarq) senyvo amtiaus (asmeniui su sunkia negalia). Esant 

asmeniui sudaromas ne veliau kaip per I menesj, poreikiui, sudarom:.s preliminarus 

asmeniui su negalia (taip pat ir turinciam sunkiq ISGP, kuris po pu;es met4 yra 

negaliq) - ne veliau kaip per 1,5 menesio nuo perziurimas. Visa tai uzfiksuota 

asmens atvykimo ! socialines globos namus asmens byloje. 

dienos. 

4.1.4. Paga! galimybes yra uztikrintas paties 4.1.4. Paga! galimybes yra uztikrint.as 

asmens ar jo globejo (rupintojo), kitq seimos paties gyventojo If jo globejo 

nari4 ar artimqj4 giminaici4 dalyvavimas (rupintojo), kitq anim4 giminaici4 

sudarant, perziurint ir tikslinant ISGP. j jt1 dalyvavimas sudarant, perziurint ir 

nuomon� kiek jmanoma yra atsizvelgta, zymos tikslinant ISGP. 

apie tai uifiksuotos ISGP. 

4.1.5. Asmeniui su negalia pagal jvenintus 

poreikius ISGP yra numatytos priemones, 

uztikrinancios asmens speciali4i4 poreikiq 

tenkinimq. 

5.1.1. Uztikrinta, kad ISGP yra perziurimas ir 

tikslinamas ne reciau kaip I karti) per metus, o 

atsiradus naujoms, su asmens sveikatos bukle ar 

naujais asmens poreikiais bei jgudziais 

susijus1oms aplinkybems, iskan po §iq 

aplinkybiq atsiradimo. 

4.1.5. Paga! asme::riui su negalia 

jvertintus individualius poreikius 

ISGP yra numat;rtos priemones, 

uztikrinancios spec::a.liajq poreiki4 

tenkinimq. 

5.1.1. ISGP )-73 perziurimas, 

tikslinamas ne reciau kaip kartq per I 

metus, o atsiradus naujoms 

aplinkybems, iS karto po Siq 

aplinkybi4 atsiradim_J. Asmens byloje 

uzfiksuotos perziiiro3 datos. 

Atitinka 

Atitinka 

Atitinka 



6. 

5.1.2. Perziiiretame ir patikslintame ISGP yra 5.1.2.Perliuretame u patik:.lintame . .:.1itir..ka 

pateilcti ir jvertinti socialines globos teikimo JSGP yra pateikiami :.,asiekti 

laikotarpiu pasiekti rezultatai, jvertinti asmens (nepasiekti) rezultatai, pokyciai, 

paslaugq poreiki4 pokyciai bei numatytos numatomi nau11 uzda-;idai ir 

nattjos priemones, susijusios su si4 poreiki4 priemones. 

tenkinimu. 

5.1.3. Uztikrinama, kad Seneli4 namai, 5.1.3. ISGP uzli:<sc.ojamas Atitinka 

planuodami rr teikdami socialinc; globii bendradarbiavimas su 5lobeju 

asmeniui, nuolat palaiko rysi su asmens globeju (rupintoju) rr kitais artioaisiais. 

(rupintoju), o esant poreikiui, su kitais �eimos Nuolat palaikomas rysys su ji;:.s. 

nariais ar artimaisiais giminaiciais. Jiems 

pageidaujant, pateikiama informacija apie ISGP 

sudarymii, pediiirejiml} ir vykdymo eigll, jei tai 

neprie§tarauja asmens interesams. 

II. SRITIS. ASMENS GEROVES UZTIKRINIMASTEIKJANT SOCIAL� GLOB/-\
6.1. Teikiant socialim; 6.l. l .  Seneli4 namuose uztikrinama asmens 6.1. l.Gyventojas turi g:tlimyb,; ;>_titinka 

globii siekiama uztikrinti teise pasirinkti sveikatos prieiiuros istaigl} ar pasirinkti sveikatos prieziu::os. istaiglj 

geriausiii intereSI). gydytojq, vadovaujantis asmens sveikatos ir gydytojlj. ISGP yra fik�uojama 

prieziur.i reglamentuojanciais teises ak'tais. Tai gyventojii aptarnaujancios 3Smens 

yra uzfiksuota ISGP ar kituose asmens byloje sveikatos prieziiiros jstaigos 

pridedamuose dokumentuose. Tais atvejais, kai pavadinimas 1r gydantis seimos 

asmuo I Seneli4 namus ilgalaikei socialinei gydytojas. Gyventojas atba jo 

globai atvyksta is kitos savivaldybes, siekiant globejas (ru:;,intojas) yra rastiskai 

uitikrinti tinkamii sveikatos prieziuros paslaugq pasira§c,s sutikimii arba r.esmiki.mii

organizavimii, Seneli4 namai 1r asmuo, jo del asmens sveikatos pr: =ziiiros 

globejas ( riipintojas) pries asmeniui paslaug4 teilcmo. 

apsigyvenant istaigoje, susitaria, kad asmuo 



registruosis (ii registruos globejas (riipintojas) 

asmens sveikatos prietiuros jstaigoje. 

6.1.2. Seneliq namuose asmeniui uztikrintas 6. 1.2. Gyventojas pagal poreik[ yra Atitinka 

aprupinimo technines pagalbos priemonemis aprupinarnas technines pagaf:n, 

paslaugq organizavimas laiku, vadovaujantis siq priemonemis. Visa tai fiksuojar._Jl 

paslaugq teikimii reglamentuojanciais teises ISGP. 

aktais. Asmenys apriipmami visomis 

reikalingomis J4 poreikius atitinkanciomis 

technines pagalbos priemonemis. Seneli4 

namuose yra kiekvienam asmeniui pakankamas 

kokybisk4, tinkam4 naudoti technines pagalbos 

priemoni4 kiekis. Asmeniui reikalingos 

technines pagalbos priemones, j4 kiekis 1r 

jsigijimo data nurodomi asmens byloje. Asmuo 

laiku, per 2 menesius nuo technines pagalbos 

priemoniq poreikio nustatymo, apriipinamas 

jomis, isskyrus atvejq, kai del objektyvi4 

prietasci4 (pvz., jei technines pagalbos 

priemones turi bi:iti specialiai gaminamos ar kt.) 

nera galimybes JI! pariipinti per nustatytll 

laikotarpj. 

6.1.3. Seneliq namai uztikrina, kad, asmeniui 6.1.3. Visa infonnacija q,ie Atit.uka 

teikiant socialin� glob<! ir iskilus problemoms, gyventojll ir jo sveika!lj yra privati _

susijusioms su asmens sveikatos biikles konfidenciali u teikiama tik esa:i: 

pasikeitimais, saugumu ar kitomis rastiskam gyventojo arba jo glote. :• 

aplinkybemis, apie tai nedelsiant bus (rupintojo) sutikimui. Darbuo<oji!:. 

informuojami asmens globejas, riipintojas u nedelsiant informuoja gyvento::• 

esant poreikiui ir galimybems, - kiti seimos artimuosius, globejii (riipintojii) apif: 



nariai ar artimieji giminaiciai. gyventojo sveikatos 

pasikeitimus. 

tillcles 

6.1.4. Medikamentai gaunami, saugomi ir 6.1.4. Seneliq narnuose medikamentai Atiti:J.ka 

vartojarni pagal reikalavimus, kuriuos nustato gaunami, saugomi ir vartojarni pagal 

teises aktai bei Senelil! narn4 darbo tvarkos reikalavimus. Yra paskirtas 

taisykles, kiti Seneliq nam4 veikl11 atsakingas darbuotojas uz sveikatos 

reglamentuojantys dokwnentai. Seneli4 nam4 prieziiiros organizavim:i, 

sveikatos prieziiiros ar kiti ui. sveikatos medikarnentq u�akym11, priemimii,

prieziiiros organizavi.tn<1 atsakingi specialistai saugojiml!, vartojimlj, nura§},rui bei 

zino medikamentq uisakymo, priem,mo, netinkamq medikamentq 

saugojimo, vartojimo, nurasymo bei netinkam4 sunaikinimlj. 

vartoti medikamentq sunaikinimo tvark11. Uz 

medikamentq gavimii, saugojim!j Senelit1 

narnuose yra paskirtas atsakingas asmuo. 

6. 1.5. Senelitt namuose uztikrinta asmens 6.1.5. Visi nepageidaujami ir Atitinka 

apsauga nuo smurto, isnaudojimo, neigiamo pobiidzio jvykiai gyvei:tojo 

diskriminacijos, prievartos, jzeidinejim4 del atzvilgiu yra registruojarni, 

savo rases, religijos, negalios, socialines analizuojarnos juos sukelusios 

padeties, pilietybes, sveikatos billcles, asmenini4 priezastys ir priimamos korekcijos, 

savybiq 1r kita. Siekiant uztikrinti asmens prevencijos veiksmai. 

saugum11, visi nelaimingi jvykiai, susij� su Seneli4 narnuose taip pat 

asmens sveikatos biikles pasikeitimais ar registruojarni, analizuojami bei 

asmens teisiq pazeidimais, yra registruojami, priimami sprendimai esant smurtui 

analizuojamos juos sukelusios priezastys bei pries neigalius gyventojus. 

priimami sprendimai, kaip j4 i§vengti ateityje. 2022 metais nebuvo nei vieno iodinio 

ar rastisko prane§imo apie smurtii 

prie§ nejgalius gyventojus. 



7. 7.1.Mirstanciajam

uitikrinama kvalifikuota

prieziiira 

pagalba.

ir dvasine

7. I. I. Seneli4 namuose asmen.iui uztikrinta 

galimybe isreilclti savo vali11 de! jo asmeninio turto, 

dokumentlj tvarkymo, Jaidojimo ir su jo galima 

mi.t1imi susijusi4 reika14 tvarlcymo. Asmeniui, 

islaikant konfidencialwrni, garantuotas bei vidaus

veildos dokumentais reglamentuotas globos nam4 

tarpininkavimas, kad biitq sutvarkyti §ie reikalai. 

Jeigu asmuo neturi artirmu4, galinci4ji palaidoti, ar 

nera isreiskc;s savo valios de! Jaidojirno ir ar su 

laidojirnu susijusi4 reika14 tvarkymo, asmeniui 

mirus, Jaidojirnq ir su laidojirnu susijusi4 reikal4 

tvarlcymlj organizuoja Seneli4 namai. Jeigu asmuo 

nera isreiskc,s savo valios del jo asmeninio turto, 

dokumentq tvarkymo, jie tvarkomi vadovaujantis 

teises aktais, reguliuojanciais asmen4 turtinius 

santykius ir dokumentq tvarkytruj asmeniui mirus. 

7.1.2. Mirstanciajam socialines globos namai 

garantuoja jo dvasini4, socialini4, 

psichologini4, fizini4, religini4 reilcmi4 

tenkinirnl!, uztikrindami privarum11 ir orumq. 

7 .1.3. Uztikrinta, kad mirstanciajam, esant 

galirnybei, pagalba suteikiama gyvenamajame 

kambaryje, bet kartu nepazeidziant kitq kartu 

7.1.1. Gyventojas prie� apsigyvenant Atitinka 

Seneli4 nanUDse, ::'flliSkai uzpildo 

,,gyventojo i;ageid3v .mus mirties 

atveju" formlj. G�;.entojo asmens 

byloje fLiGuojami k.iti asmens 

pageidavimf..i ,r i:ESikeitimai. Su 

kiekvienu gyventojJ arba globeju 

(rupintoju) :,ra apta:ia.ni jo mirties, 

laidojirno ir kitq ,■ jo mirtirni 

susijusi4 dtlyJai tvad<-)'mo klausirnai. 

Visa infom:acija kiupiama asmens 

byloje. 

Seneli4 na:JlLC•se yn direktoriaus 

isakymu pat-,irtinta gyventoj4 

sarvojimo i:' Jaidojimo -:varka 

7.1.2.Mirstanciajam gyventojui Atitinka 

uhi.krinamas . o d·:asni4 poreiki4 

tenkinimas J)akvieciamas 

dvasinink�, jei �1'nlojas isreisk� 

tokj pageid:r1i04), ati.tatl<ama slauga. 

nedelsiant informu.ojani artimieji, 

globejas (rii::,ir.tojas), l:.vieciami biiti 

kartu bet kui uo paros metu. 

7.1.3 . Mir§lanciirn gyventojui Atitinka 

teikiamos JY,1Shrugos, nepazeidfiant jo 

orumo ir ::iep3ieid!iant kilo kartu 



8. 

III. 
8.1. Asmeniui sudaroma 

galimybe gauti socialini; 
globii, atitinkanciii jo 

gyvenanci4 asmen4 privatumo bei orumo. 

7.1.4. Seneli4 namuose asmeniui pageidaujant 

organizuojamas religjni4 patarnavim4 bei 

sielovados pagalbos teikimas. 

7.1.5. Asmuo zino, kad sunlcios ligos atveju ar 
jam mirstant, Seneli4 namai nedelsdami pranes 

apie jo buklf; globejui (riipintojui), �eimos 

nariams, o esant poreikiui ir galimybems, ir 

k.itiems artimiesiems giminaiciams bei sudarys 

s�lygas jiems biiti prie mirstanciojo (jei asmuo 

taip pageidauja ar pageidavo ). Asmens byloje 

pridedamuose dokumentuose yra utfiksuoti 

asmeniui artim4 zmoni4 adresai, telefonai, el. 

pa§to adresai ir kita informacija. 

gyvenancio gyventojo :inuno.

Privaturnui naudojamos mo·,ilios 
sirmos. Jei ;ra galimybe gyv::r.tojas

perkeliamas I atskirlj p:ztalplj 

(izoliatori4). 

7.1.4. Jei gyventojas pageidooja, jo Attinka 

laidotuvemis riipinasi Seneli� ruimai. 

Gyventojui pageidattjant, arba )s yra 

isreiski;s val iii pakvi�as 

dvasininkas. 

7.1.5. Gyvemojui mirus aroa m:rltant At:tin.<a 

nedelsiant infoanuojami animieji, 

globejas (riipintojas), kvieciam.i buti 

kartu bet kuriuo paros men 

2022 metais Seneli4 narnuose in.re 12 

gyventoj4. 

SRI TIS. JV AIRIAPUSI$Kl) ASMENS POREIKIV UZTIKRlNIMAS, ASMENS IGALIN31AS 
8.1.1. Asmens kasdieninis gyvenimas ir veikla 8.1. I. G)ventojo kasdi:ninis Atitir.:.<a 

organizuojami lanksciai, siekiant suderinti gyvenimas organizuoj3.lllas 

poreikius 
savaranki§kumo lygj. 

asmens pageidavimus, pomegius 1r Seneli4 individualiai, atsizvelgian: I 

1r nam4 galimybes. Seneli4 namuose dirbantys individualius poreikius, 

darbuotojai turi teigiam11 poziuri I asmen4 pageidavimus, lukescius ir Seneli4 

utimtumo, laisvalaikio praleidimo, pomegi4 nan14 galimybes. Taip pat 

realizavimo ir pan. pasirinkim11. 



8.1.2. Asmuo pagal savo gebejimus ir galimybes 

yra jtraukiamas i vis4 sprendim4, susijusi\-1 su jo 

gyvenimu Seneli4 narnuose, priemunii. 

Asmeniui su negalia (isskyrus slaugomus 

asmenis) sudaromos s�lygos, jgalinancios 

asmenj visk11, kas jmanoma, at!ikti paciam bei 

uztikrinti, kad Jam biitlj prieinamos 

bendruomeneje teikiamos paslaugos, kuriomis 

jis pageidauja naudotis. 

8.1.3. Asmuo (globejas, riipintojas) ir Seneli4 

namai kartu sprendzia klausimus, kaip asmeniui 

uztikrinti kompensacines, protezines ir 

ortopedines technikos priemoniq jsigijim11 

(akiniq, dantlj protezq, klausos aparatlj ir kita). 

Tai yra uzfiksuota asmens ISGP jrasuose. 

organizuojami jvairiis renginiai, 

susitikimai ir isvykos. 

8. 1.2. Seneliq narnuose gyvent,)j3.S A:i:inka

pagal savo gebejimus ir galim} �s

itraukiamas i visus sprendi1T.1.S,

susijusiq su jo gyvenimu. Seoei4

namuose I If II korpusuose )'1'8

bibliotekeles, poilsio karnbarys., 2

virtuveles, uzimtumo kamb..-> ,,

skalbykla, valgykla ir kitos ber.:!:o

naudojimo patalpos, kurios uztikri:.a

gyventojo poreikius. Sen.eliq 

namuose kasdienine veikla 
organizuojama, kad gyventojas bri-q 

kuo savarankiskesnis. 

8.1.3. Gyventojai yra aprupiruuni Ati:iJ.ka. 

visornis slaugos, asmens higieno, 

kompensacines, protezines tr 

ortopedines pagalbos priemoneur ,. 

Gyventojams yra teikiamos masa!o ir 

kineziterapijo., paslaugo. 

Informacija fiksuojama asn:e:-is 

bylose ir ISGP. 

2022 metais (staiga nupirko jvairi,)s 

kompensacinis technikos negailj 

turintiems B)"·entojams 



8.1.4. Senelit1 globos namuose yra 
organizuojamas darbiniq jgiidzi4 ugdymas. 

8.1.5. Seneliq namai asmeniui pagal poreikius 
uztik:rina galimybes skaityti spaudos leidinius, 
knygas ar kitokiu biidu gauti ji domfoancil! 
informacijii. 

8.1.4. Darbingo amziaus g}ventojams Atitinka 
su negalia sunku integruo:is i darbo 
rinkii del jq motyvacij os s:okos ir 
mazos darbo pasiillos. 
Seneli4 narnuose organizuojama 
darbine veilda: aplinkos tvarlcymas, 
meistravimo, graviravimc-, medzio 
deginimo darbai, darzo u gelyn4 
prieziiira t.r gyvojo kampclio 
(gyviineliq ir pauk§ci4) prieziiira. 

8.1.5. Seneli4 namai is .,Telsq zini4" Atitinka 
ir ,,Kalvotosbs 1emaitijos" redakcij4 
neatligintinai gauna lill:ra§cius, 
kuriais gali dalintis. Gyve:ntoj ams 
sudaromos galimybe naudotis 
kompiuteriu, Je1 i§rei§kia 
pageidavimii- Socialine da..-bootoja 
veda kom:;:,iuterinio ras:ingumo 
uzsiemimus. Kai kurie gyvenrojai turi 
asmeninius kompiuterius, _?ianset�. I 
ir II korpusuose yra bitliotekeles, 
kuriose nuole.t atnaujinamos knygos. 

8.1.6. Seneli4 namuose asmeniui, kuris del 8.1.6. Seneliq namuose regejimo I§ da:ies atitinka 
sveikatos biikles neturi ar yra prarad�s kalbos ar negalil! t.mnliems asmenims 
kitus bendravimo gebejimus, Seneli4 namuose tarpininkaujant soc. dai;wtojui 
yra taikomos altematyvios komunikacijos gaunamos ga;sines knygos is alchli4 ir 
priemones (gesti.1 kalba, Brailio ra§tas ir kita)? silpnaregiq d:augijos bei is ntjgali4i4 



Seneli4 namuose su senyvo amziaus asmenimis 
ar nejgaliais asmenimis dirbantis personalas turi 
zini4 bendravimo su jais klausimais (tarp j4 ir 
altematyviq komunikacijos priemoui4 taikymo 
klausimais) ir nuolat jas tobulina. 

technines pagalbos centro yra 
apriipinami reikiamomis 
priemonemiJ ()ai.krodiiai, neregio 
lazda 1r kt.). Regejimo negali11 
turintys asmenys nei v .enas nemoka 
Brailio ra�tc. ?raradusiems kalbos ar 
kitus l:endravino gebejimus 
asmenims :na taikomos alternatyvios 
komunikacijof priemones, 
darbuotojai turi jgi:dzi4 susikalbeti su 
negirdinciais as:neni_11is, taciau 
nemoka gem, kalbos. lstaiga 
bendradarbiau_ a su �iauli4 gestq 
kalbos vertejq centrJ. 

8.1.7. Seneliq namuose slaugoman1 asmeniui 8. l .  7. gyveo.t:>jui yra uitikrinama Atitinka
uftikrinta kokybiska nuolatine prieziiira 1r kokybiska nnolatbe prieziiira 1r 
slauga. Senelilj namai yra apsiriipin'r ir ar slauga. Gyventoj4 maudyrnasis 
planuoja apsiriipinti technines pagalbos vyksta kas 'i dienas ir pagal poreikj, 
priemonem1s, padedanciomis darbuotojams asmemne higieoa - kasdien. 
saugiai ir kokybiskai atlikti kasdienines Darbuotojai teikia p3.salb1j visose 
funkcijas (priemones asmeniui pakelti, perkelti, kasdieninil! jgiidzilj palaikymo 
maudyti, transportuoti (Seneli4 naml! viduje), srityse. 
maitinti ir kt.). 

8.1.8. Slaugomas asmuo yra apriipintas 8.1.8. Senelilj namai }''!'ll apsiriipin1r Atitinka 
reikalingomis slaugos priemonemis (sauskelnes, technines p1:.galb:>s ir kitornis 
paklodes, ciutiniai pragul4 profilaktikai, priemonem:� slaugai, perkelirnui. 
ciuziniai nuo pragul4 ir kt.) ir ar teises aktq Jstaigoje oa:1:lcjanri 2 keltuvai, mobili 
nustatyta tvarka apriipinamas reikalingomis vonia, pericelimo lentos, tualeto, duso 



asmeniui skirtomis technines pagalbos kedes, funkcines 1-:>vcs, spinteles 
priemonemis (funkcines lovos, vezimeliai ir Jct.) neigaliesiems, ciuziniai nuo pragul4, 

inkopizamos, indai sergantiems 
alzheimerio liga ir t.t. N•olat stebima 
technines pagalbos biikle, 
organizuojamas remonta.. 
2022 metais planuota jre:Jgti I lubinis 
keltuvas. Iste.iga nupirko 5 ne;galiojo 
vezimelius. 

8.1.9. Slaugomam asmeniui uztikrinamos oraus 8.1.9. Slaugomam gyventojui Atitinka 
gyvenirno s<1lygos pagal individualius poreikius uztikrinarnos oraus gyvenimo 
- maitinimosi, kasdienines higienos pagalba ar S<!lygos: diskretiskE.S maitinimas,
kita reikalinga pagalba, sudaromos s11lygos kasdienes higienos metu_ naudojamos 
bendrauti su kitais asmenimis. sirmos. 

8. 1. l 0. Seneli4 namuose asmeniui, i§skyrus
slaugomus asmenis, sudarytos 5<!iygos dalyvauti
kuriant higienisk11 aplink.<1-jam paciarn tvarkyti
1r priziureti savo gyvenamajj karnbatj bei
priziureti (stebeti) bendr<!sias Seneli4 nam4
patalpas, j4 svar<1 ir tvarklJ.

2022 metais jstaiga jsigijo, 
paklot11, inkopizarn4, absorbuoja:n4 

tualeto, dlclo kedz:4, 
ergoterapijos priemor:.i4, 
neigaliesiems ir Jct. prierr.oni4. 

jvairi4 
skirt4 

8.1. I 0. Savarankiski gyv�ntojai kuria 
savo aplinklj. patys paga.1 galimybes 
prizifui gyvenamus lwnbarius 1r 
n1pinasi j4 §vara bei estetiniu groziu. 
Gyventojai i:agal galim:-bes priziiiri 
virtuveles, k:oplytel�, 3aJ� 1r kt. 
patalpas. 

Atitinka 



8.1.11. Is dalies savarankiskiems asmenims, 8.1.1 l . Seneli4 nam4 st<albykloje Atitinka 

padedant socialines globos nam4 darbuotojams, mazesne gyventoj4 dalis ;:,ageidauja 

uztikrinama galimybe naudotis buitinemis savarankiskai i�siskalb:i savo 

skalbimo masinomis, ar sudarytos Sljlygos asmeninius riibus u patalyn,;.

asmeniui paciam skalbti ir issidziovinti savo Darbuotojai padeda issi3kalbti 1r 

drabuzius. isdziovinti asmeninius riibus. 

8.1.12. Asmeniui atsizvelgiant ! jo 8.1.12. Seneli4 namuose gyventojai Atitinka

savarakiskumo lygj, motyvacijlj ar specifinius priziiiri kanareles ir katinuklj. 

poreikius (del terapijos), laikantis savivaldybes 

patvirtint4 gyviinll laikymo u higienos 

reikalavim4, sudarytos galimybes globos 

namuose auginti narninj gyviinlj ir juo riipintis. 

8.1.13. Asmuo individualiai pagal globos 8.1.13. Gyventojai apriipinami Atitioka 

jstaigos nustatytlj tvark11 apriipinamas patalyne, patalyne, rank§luosciais, reikiamomis 

ranksluosciais, drabuziais, avalyne, higienos priemonemis pagal bigienos 

reikiamomis higienos priemonemis 1r kitais priemonill isdavimo rvarklj. 

biitiniais daiktais, atsizvelgiant I asroens Gyventojai patys turi .::smeninius 

poreikius, lytj ar neplanuotas aplinkybes. riibus ir avalynt;. Paga! poreikj riibus 

Drabuziai, avalyne, ranksluosciai skiriaroi ir avalyn,; apriipina 1r artirnieji, 

kiekvienam individualiai u nenaudojarni remejai, patys gyventojai pasiriipina.

bendrai. Gyventoj4 riibai, ava.me yra 

naudojami individual iai. 

2022 metais atnaujinta patalyne. 

Seneli4 namuose yra d:rektoriaus 

jsakymu patvirtinta higienos 

priemonill isdavimo rvarka 

gyventojams. 







10. 

9.1.6. Skatinamas 1r palaikomas asmens 9.1.6. Seneli4 namuose alctyviai Alitink.a 

aktyvumas, dalyvavimas, siekiant bendros veikianti gy1ec.toj4 T aryba. 

Seneliq namq geroves, ir uztikrinamas asmens 

zinojimas, kad jis bus suprastas ir neatstumtas. 

Sprendimai yra priimami ir jgyvendinami kartu 

su gyventojais, pagal galimybes atsihtelgiant i 

jq norus, jsitikinimus ir gebejimus. 

I 0.1. Asmeniui padedama 10. 1. 1. Seneliq narnai tarpinink.auja, kad asmuo I 0.1.1. Senel:q c.anq gyventojai Atitink.a

ir palaikyti socialinius palaikytq ar atkurtq nutrukusius rysius su seimos palaiko ryslus su globejais 

rysius su seimos nariais, nana,s, artimaisiais giminaiciais, draugais, (rupintojais)., .artimais giminaiciais, 

artimais giminaiciais, pazistamais, jei tai nepriestarauja asmens draugais. G-;ventc�ai skatinami 

socialines globos jstaigos interesams. Esant poreikiui, padedama palaikyti palaikyti ar atia.uti prarastus 

gyventojais, kontaktus su bendruomene, dalyvauti socialinius T)iius ir juos stiprinti. 

bendruomene. visuomenineje veikloje ir kita. Seneli4 namuose Gyventojus Janko mimieji, draugai., 

apgyvendinus seimos narius, kiek jmanoma yra jie turi :nobiliuo.iius telefonus. 

skatinarnas j4 benclravimas ir tarpusavio rysiq Gyventojams neturi:miems mobiliqjq 

stiprinimas. Asmens ISGP yra numatytos telefonu sutei kiama galimybe 

konkrecios priemones, susijusios su asmens pasinaudoti jstaigos telefonu, mob. 

socialiniq rysiq tinklo sukurimu, atkurimu ar telefonu, in:emch1, sudaromos 

palaikymu. Asmuo gali apibudinti, kokiuose galimybes i�sit.:sti para§ytus lais1rus. 

bendruomenes (visuomenes) renginiuose jis 

dalyvauja. 

10.1.2. Asmuo su v1sa1s jo pageidaujamais 10.1.2. Se:1eli4 nw4 gyventojt! Atitink.a 

asmenimis gali pasimatyti pagal Seneli4 namq lankymo :•1arkcj! apibreztas 

vidaus tvarkos taisyklese ar kituose Seneliq gyventojq IE.nkymc laikas rr 

namq veikll} reglamentuojanciuose lankytojq ir :aifryto�4 elgesio norrnos. 

dokumentuose nustatytl} ir su Seneliq namq Gyventojas jei neoori turi tei5y 

taryba aptartlj tvarklj, isskyrus atvejus, kai tie nepriimti ne:,ageida.1_ 3IDlJ lankytojq. 

pasimatyrnai kelia pavojq jo ar aplinkiniq 



sveikatai ar saugumui. Seneliq namuose si 
tvarka yra aptarta su globos namq Taryba. 

10.1.3. Esant poreikiui, asmeniui yra sudarytos 10.1.3. Sendiq namuose :i;alima su Atitinl:a 
galimybes tiesiogiai bendrauti lai§kais, telefonu, artimaisiais susisiekti ::c.obiliuoju 
intemetu. telefonu, yra prieiga prie interneto. 

Yra galimyte rasyti lai�lus. Sunki4 
negali4 turintiems 8)·•·entojams 
pagelbeja socialic..is d:rbuotojas, 
uzimtumo specialistas ir kt. 
darbuotojai pagal pc,reikj. 

10.1.4. Asmuo skatinamas bendrauti su kitais 10.1.4. Seneliq namuose �L'.atinamas Atitin.1::a 
Seneliq namq gyventojais, gerbiant kito asmens bendravimas tarp ben.:.ruomenes 
norus, interesus. gyventojq. Didziulis demesys 

I 0.1.5. Asmeniui uztikrinarna pagalba 
bendradarbiaujant su reikalingornis 
institucijomis, sprendziant asmens paslaugq 
organizavirno ir kasdieninio gyveaimo 
problemas. Zymos apie tai yra uzfiksuotos ISGP 
ar kituose asmens byloje pridedamuose 
dokumentuose. 

skiriamas pasirenkant kambario 
kaimynq. Gavus zodinj ar·:-a rastiskq 
gyventojo pageidavim4 per'.-:elti i kit4 
kambarj, pra3ymas esant g:umybems 
patenkinama., arba ::,n siel:iama rasti 
geriausiai gyvemojo interesus 
atitinkanti sprendim4. 

I 0. 1.5. Gyve:itojams pagalb11 teikia AtitinJ.:a 
Seneliq namq carbuotojai 
bendradarbiocjant su kitornis 
jstaigomis, gyventojas pal:idimas I 
jvairias jstaigas. Zymos apie teikiam4 
pagalb!j fiksuojamos ISGP ir kituose 
dokumentuose. 





1 I. 1.4. Seneli4 namuose asmeniui sudarytos 

siµygos bet kuriuo paros metu, esant poreikiui, 

isgerti siltos kavos, arbatos ar vandens. 

11.1.5. Asmeniui pagal jo savarankiskumo lygi, 

galimybes ir pageidavimus sudarytos s14lygos 

ufsiimti maisto savo poreikiams ruosimu, stalo 

serviravirnu ar panasia veikla. Seneliq namuose 

veikia virtuveles. I§ dalies savarankiski asmenys 

su darbuotojq pagalba jose gaminasi maistlj sau 

bei valgo. 

OOfll valgyti savo kambaryje, jis turi 

toki14 galimy'�. 

I 1. I .4. Senfli4 namuose I korpuse Atitinka 

foje yra virdulys, gyventcjai 

darbuotojq padedami gali isgerti 

siltos arbatos arba kavos. Virtuvelese 

bet kuriuo paros metu gyventojai gali 

pasigaminti kacltlj gerimq. 

Gyventojams, kurie negali pasirudti 

karstq gerim4 uztikrinama darbuotoj4 

pagalba. I k01puse nera virtuveles. 

11. 1.5. Seoeliq namuose yra 2 At::inka

virtuveles, r: korpuse ir II korpt:.so

pirrname aukste kur savarankiski

gyventojai g.aminasi maist!). Mai,t<1

gaminasi gy-,entoj4 maiuma, nes jq

nuomone j iems uztenka seneli11 namq 

patiekiamo maisto. 

11.1.6. Asmeniui, kuris pats negali 11.1.6. Slaugomiems gyventojarns Ati:inka 

savarankiskai pavalgyti, uztikrinama teikiama individuali, diskretiska 

individuali, diskretiska personalo pagalba darbuotojq pagalba valga:it. 

valgant. Seneliq namuose toks asmuo Tiekiamas trintas maistas sunkiai 

apriipintas specialia jranga, padedanfia jam ryjantiems gyventojams. Pariipbti 

pavalgyti. Seneliti namai tdtikrina, kad specia!Os indai u jrankuu,

kiekvienam maitinimo reiirno laiku pagalbos sergantiems Alzhaimerio liga. 

reikalingam asmeniui biltti priskirtas pagalb<1 



12. 12.1. Uzti.krinamos tr
ginamos asmens teistis,
neatsifvelgiant ! asmens
veiksnumii.

valgant teikiantis asmuo. 
IV. SRITIS. ASMENS TEISIV APSA :JGA

12.1.1. Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) 
asmens globeju, rupintoju paskirtas fizinis 
asmuo, Seneli4 namai nuolat palaiko ry§ius ir 
bendradarbiauja su asmens globeju (riipintoju ), 
o esant poreikiui, pranesa atitinkamai institucijai
apie netinkarnai vykdomas globejo, riipintojo
funkcijas . .Zymos apie tai yra uifiksuotos ISGP
ar kituose asmens byloje pridedamuose
dokumentuose.

12.1.1. SenelilJ namuose gyvena I Atitinka 
neveiksm:s asmoo tam tikrose srityje. 
Gyventojo globeju teismo sprendimu 
yra paski11i Ser.eli4 namai. Nustatyta 
tvarka ir terminais yra peniurima 
neveiksni"-1 §:yventoj4 atzvilgiu 
priimti teismo sprendimai. Zymos 
apie tai yra Eksuojamos ISGP tr 
kituose asnens dokumentuose. 

12.1.2. Jeigu neveiksnaus (ribotai veiksnaus) I 2.1.2. V:sais acvejais Seneli4 namai Atitinka 
asmens globejas, riipintojas yra Seneli4 nama.i, atstovauj� glcboja, riipinasi, gina 
Seneli4 nam4 administracija uftikrina neveiksnau, (ribotai veiksnaus) 
visapusiskii sio asmens interes4 atstovavimq, gyventojo intercsus. 
globos, rupybos funkcij4 vykdymii. 

12. 1.3. Seneli4 namuose neveiksnaus ar ribotai
veiksnaus tam tikroje srityje asmens adekvati
nuomone ar jo globtijo (rupintojo) nuomone,
siekiant uftikrinti geriausiii asmens interesii, yra
isklausoma ir vertinama.

12.1.3. Vis8s atvejais yra Atitinka 
atsitvelgi3Jlla ir vertinama 
neveiksmru, (riJotai veiksnaus) tam 
tikroje sril)je g;-ventojo ar jo globtijo 
(rupintojc) nuoaonti. 

12.1.4. Pagerejus asmens socialiniam 12.1.4. Seneli4 namuose darbuotojai Atitinka 
savaranki§kumui, sveikatos biiklei ar atsiradus stebi gyver.tojl! galimybes, sveikatos 
kitoms aplinkybems, galincioms daryti itak!l biikly ir ecsant llo!ikalui bei pasikeitus 
asmens neveiksnumui (ribojamam veiksnumui), gyventojo sveikatos biiklei, 
Seneli4 namai tarpininkauja asmeniui ir tarpininkf.l.tja del neveiksnumo tam 
kreipiasi I atitinkamas institucijas del 





bus daroma. Gyvenamuosiuose kambariuose, 
higienos kambariuose pagal galimybes yra 
jvesta pagalbos kvietimo sistema. 

12.1.8. Seneliq namuose asmens gyvenamosiose 
patalpose nenaudojamos filmavimo kameros ar 
kiti stebejimo biidai. Asmuo nera ufulkinamas 
savo gyvenamajame kambaryje. 

12.1.8. G} ventojai lambariuose Atitin�.3
neu!rakinami. Yra galimybe 
gyventojams uzsira.miti savo 
karnbarj. Visi darbuotc'.i:t. zino, kad 
uzrakinti gyventoj� kambaryje 
Seneliq namuose :;TI! c.raudziama. 
Gyventojq bmbariuose 
nenaudojamcs va.zdo stebejimo 
priemones. 
2021 metais palceisti -,,j� gyventojq ir 
dl.lf\j spynos, kad E',"'er..JOjai galetq 
Jengvai uzsirakinti savo kambario 
duris. 

12.1.9. Uztilcrinta, kad tuo atveju, kai 12.1.9. Paga! galimybe: derinami Atitink::a 
gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys, kambaryje gyvenanci--1 gyventojq 
derinami kambaryje gyvenanciq asmenq pomegiai, interes:u, ::harakteriq 
interesai, charakteriai, poreikiai, i�klausant suderamumas. Gyve::ito. ai pagal savo 
asmens pageidavimus de! kaimynq pasirink:imo prasymus bei Sec.el q namq 
ir jvertinant kiekvieno asmens sugebejimit galimybes perkeliami i kitus 
prisitaikyti prie gyvenamojo karnbario kaimyno kambarius. Gyventojui pageidaujant 
( ·q). Esant biitinumui, asmuo gali biiti perkeltas arba esant poreikiu:. g:1•'-!namajame
i kill! kambarj ar apgyvendintas su kitu asmeniu, kambaryje sudaroma :,rivati erdve 
apie tai is anksto pranesus asmeniui ir gavus jo (erdve atskiriama !im.a:L Visa tai 
ir kito asmens, kartu gyvensian<!io su juo, fiksuojarna ISGP a:ba kituose 
sutikim11. Zymos apie tai yra uzfiksuotos ISGP dokumentuose. 



ar kituose asmens byloje pridedamuose 

dokumentuose. 

12. 1.10. Asmuo yra supazindintas su savo teise

kreiptis i Seneli4 nam4 administracijq, personall}

ar institucijas uz Seneli4 nam4 rib4 del

jvykusios ar galimos fizines, psichologines,

materialines ar finansines, seksualines

prievartos, diskriminacijos ar kit\! asmens teisiq

pauidimq. Asmens kreipimosi teise nera

vadoma ir asmuo su tuo yra supazindintas.

12.1.10.Senelh-1 namuose jokiomis Atitinka 

priemonemis nera varzomagyventoj4 

Jaisve issakyti savo nuomo:i�. I ir II 

korpusuose yra viesai padeti,kund4 ir 

pageidavimq zumalai. Tai]:· pat yra 

skund4 ir pageidavim4 defu!e, kur bet 

kuriuo paros metu galir.3 palikti 

praSymus, skundus, page:davimus. 

RaStu pateikti skundai ir p3Siiilymai 

bei priimti sprendimai registruojami 

zumale. 

Seneli4 namuose yra patvirtinta 

fizinio, psichologinio sm..:::to pries 

gyver.tojus 1r ::inansinio 

piktnaudziavimo J4 atzvilgiu 

prevencijos tvarka. Per 2B22 metus 

nebuvo gautas nei vien� rastiskas 

pran�imas i5 gyventojq ccl fizinio, 

psichologinio smurto pries 

gyvectojus 1r :mansinio 

piktnaudziav:mo j4 atzvilgm. 

12.1.11. Asmeniui uztikrinta, kad tais atvejais, 12.1.11. Gyventojq saugumo Atitinka 

kai jo veiksmai kelia pavoj4 jam pa�iam ir interesais naudojamos tik p:iemones, 

kitiems, asmens saugumo interesais naudojamos kurios nepazeidzia jo 1eisi4 ir 

priemones oepazeidzia jo teisiq ir jo teisetq uztikrina jo orumlj. '.'isa tai 

interesq. Asmens teisiq pasirink:imui 1r jq 



13. 

saugumui uitikrinti Seneliq namuose yra fiksuojama ISt:F at kituose 

taikomos priemones, skatinancios gyventojq dokumentnc:;e. 

priklausomybiq nuo falin&l! iprociq atsisakym11. 

Taikytinos priemones yra uzfiksuotos socialines 

globos namq planuose, o zymos apie konkrecius 

atvejus - ISGP ar kituose asmens byloje 

pridedamuose dokumentuose. 

I 2.1.13. Seneliq namuose neribojama teise i 

seimos sukurimq paciq asrnenq apsisprendimu ir 

suteikiama pararna u sudaromos tinkamos 

gyvenimo sqlygos nejgaliq asmenq seimoms. 

12.1.13. Sendi4 r..aouose neribojama 

teise j seim:.s su.-rurimq. Sudaromos 

sqlygos �isprEcndusieC".s gyventi 

kartu. 

Atitinka 

12.1.14. Seneliq namuose tarpininkaujama, kad 12.1 :4. Seuliq n:unuose su:laromos Atitink:a 

asmuo atlikt4 pilietines pareigas teises aktq s.µygos atlik:i pili,,tines pareigas.

nustatyta tvarka. 

13.1.Asmeniui 13.1.1. Jokiomis priemonemis nera varzoma 13.11. G�ve::itojru gali reiksti savo Atitink:a 

uztikrinarna, kad jo asmens Jaisve issakyti savo nuomon<;, nuomor.<;, ;ageid3Y:imus, pastabas, 

nuomone, problemos, pageidavimus ar kritines pastabas del problem4, kritik!j - iocivic■aliai, susirinkimq 

nusiskundimai bus iskilusiq teikiant socialinc; glob11. Seneliq namai mel'!, savo psiiily'!llus, skundus u 

isklausyti, isanalizuoti ir i operatyviai u konstrulctyviai reaguoja l pras:mrns gaj teeikti Seneli4 namq

juos bus konstruktyviai gyventojo issakytq nuomonc;, pageidavirnus ar gyve:ntojq T�bai 

reaguojama. kritines pastabas del problemq, iskilusiq teikiant 

socialinc; glob14 

13.1.2. Asmuo yra supazindintas su 13.1 2. Senelii;. narru1ose yra Atitink:a 

nusiskundim4, prasymq pateikimo bei j4 nusisku::idinu; ., pa.3ymq pateikimo 

nagrinejimo Senelitf namuose procediira ir zino, bei ju m_gnn,1'Jimo procediira. 

kad, baigus nagrineti skund11 ar prasym11, jam Gyventojai =ino, kad j4 skundai ir 

priimtina forma jis bus supazindintas su pras:1mai :ms isn;;:grineti bei priimti 







15. 15.1.Asmeniui
uitikrinama galimybe
isvykti laikinai ar visam
lail-ui.

15.1.1. Asmeniui uztikrinta, kad jis gali laikinai 15.l.L Vidaus t·.arko, taisyklese Atitinka
savo noru isvykti is SeneH4 nam4 sveciuotis pas numatyta galim?be gyventojui 
globej11 (riipintoj11), seimos narius, artimuosius laikinai isvykti is S ?neli4 r.am4 iki 45 
giminail!ius ar pazjstamus svenci4 dienomis, kalendorini4 dienL per :netus. Del 
savaitgaHais ar ilgesniam laikotarpiui - iki 45 pateis.nam4 pri�fi4 gali buti 
kalendorini4 dien4 per metus (del asmeniui prateslas ir ilgesnis laikn:arpis. Visa 
svarbi4 priez.asci4 asmens (globejo, riipintojo, tai fksuojama ISGP ir kituose 
seimos nari4 ar artimaj4 giminaici4) prasymu dokt:.nenruose. 
gali buti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). 
Seneli4 11am4 vidaus tvarkos taisyklese ir (ar) 
kituose Seneli4 namq veiklii 
reglamentuojanciuose teises aktuose ar kituose 
dokumentuose nustatyta tvarka asmeniui 
galimybe grjzti i ilgalaik1, socialiny globii jam 
teikusi11 jstaig11 ir gyventi tokiomis paciomis 
s11lygomis, kokiomis gyveno iki isvykimo is 
Senelitl narn4 sveciuotis pas globejii (rupintojii), 
seimos narius, artimuosius giminaicius ar 
pazjstarnus. 

15.1.2. Asmens isvykimo gydytis i sveikatos 
prietiilros jstaigq trukme neribojama 

15.1.:?. Gyventojo gydyrosi gydymo Atitinka 
jstaig:ije lruk.me n�bojllfla. 
Per 2022 metus hospitali:zuota buvo 
28 gyvemojai. 

15.l .3.Seneli4 narnai domisi pas globej11, 15.1.J. Socialiniai daro1.c-:ojai domisi Atitinka
riipintojlj, seimos narius, artimuosius Jaikinai i§vyknsio gyventojo 
gitninai�ius, pazjstamus ar i sveikatos prieziuros gyvenimo s11Jyg :,mis. prieziura. 
jstaig11 laikinai isvykusio asmens gyvenimo Zymos apie tai fik:ruojamos ISGP. 



siilygomis bei jo prieziiira. Zymos apie tai yra 
uzfiksuotos asmens byloje pridedamuose 
dokumeatuose. 

15.1.4. Neveiksniam (ribotai veiksniam) 15.1.4. Seneliq aamuose 2022 metais Atitinka 
asmeniui laikinai i§vykstant sveciuotis savo nebuvo atvejo, kad neveiksnus tam 
noru, Senelit1 namai su asmeniu, pas kurj tikroje srityje gyventojas laikinai 
neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo i§vyksta i§vykrq arba visam laikui. 
(isskyrus teismo sprendimu paskirtq globejii, 
rupintojl!), sudaro sutarti, kurioje pastarasis 
jsipare1g0Ja tinkamai priliii.reti neveiksn4 

(ribotai veiksnq) asmenj. Si sutartis sudaroma 
turint asmens, pas kuri isvyksta neveiksnus 
(ribotai veiksnus) asmuo, gyvenamosios vietos 
savivaldybes i§vadq de! neveiksnq (ribotai 
veiksm1) asmenj priimancio asmens Go §eimos) 
galimybiq tinkamai priziureti neveiksnq (ribotai 
veiksnq) asmenj jo laikino isvykimo laikotarpiu. 
Neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai 
veiksnaus tarn tikroje srityje asmens laikinas 
isvykimas i§ Seneliq namq, suderinamas su 
asmens globeju (riipintoju), jei globejo 
(riipintojo) funkcijas vykdo ne Seaeliq namai. 
Sutartis, i§vados, suderinimo su globej u 
(riipintoju) zymos yra asmens byloje 
pridedarnuose dokumentuos. 

15.1.5. Asmuo, globejas (riipintojas) ar kitas 15.1.5. Gyventojui laikinai i§vykstaat Atitinka 
asmuo, pas kutj laikinai isvykstama, yra pas globejlj (riipintojii), globejas 
supazindintas su laikino isvykimo i§ Seneliq (riipintojas) supSW1dinamas su 



16. 16.1.Asmeniui 

nam4 tvarka . Pries isvykstant rastu 
patvirtinama, kad sis asmuo laikysis teises akt4 
(tai gali buti jteisinta vidaus tvarkos taisyklese 
gyventojarns) nustat)'t\! jsipareigojim4 Seneli4 
namams. Zymos a pie tai yra uzfiksuotos asmens 
byloje pridedamuose dokumentuose. 

15.1.6. Asmuo su negalia, kuris yra veiksnus, 
savo noru is Seneli4 nam4 isvyksta visam laikui, 
Seneli4 namai jsitikina, kad siam asmeniui bus 
uztikrintos tinkamos gyverumo s.ilygos, 
paslaugos bendruomeneje. Is Seneli4 nam4 
isvykstancio asmens prasymas yra asmens 
byloje. 

15.1.7. Neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai 
veiksnus tam tikroje srityje asmuo visam laikui 
gali isvykti tik pas teismo paskirUj globejlj, 
riipintojlj. Seneli4 namai apie tai inforrnuoja 
savivaldybi;, kurioje globejas (riipintojas) 
gyvena ir savivaldybiy, kurios sprendimu buvo 
pradeta teikti socialine globa. 

laikino i�vyl::�mc rvarka, rastu 
patvirtina, ka= 3il..-:. sis nustatyt4 
isip=igojim4 &icli4 namams. 
Isvykimo pruyme yra nurodomi: 
isvyk:mo :�m:in.i:, adresas, 
kontaktini; tel �onas .r as mens, pas 
kuri vykstam� v..i-da3, pavarde rr 
giminystes rys:<3. 

15.l.6. Seneli'-! na::nai jsitikina, kad Atitinb
gyveuojui su aegali:i isvykstant is
Seneliq D.31llll .is:1.,: laikui, bus
uztikrintos m.ktr.i lS gyvenimo
s:itygos :r p�at.q•'5 lsvykstancio
gyvei:tojo pnJym!I!' yra asmens
byloje.

15.1 ::. Ne,·eik:::m�1:un tikroje srytyje 
ar ribotai v::ikST.us tam tikroje srytyje 
gyvei:tojas gali js,-:11ci tik pas teismo 
paskirtii gbbeja (riipi::itojii). Seneliq 
namai bforrruoj� ':'elsil1 rajono 
savivaldybes globes ir paramos 
skyrill. 

Atitinla 

V. SRITIS. APLINKA IR BOST AS
16.l .l. Seneli4 namai asmeniui uztikrina, kad 16.l.l. Senelu, r:amaose patalpos Atitinla

garantuojama saugi, gerai Seneliq nam4 teritorijos, bendro naudojimo pritail:ytos neif.alicms gyventojams,
sutvarkyta rr tinkama patalp4, gyvenamqj4 patalpq bei kitq pa1alp4 yra galimybe las\'ai jujeti po jstaigos



socialines globos teikimo 

vieta bei aplinka 

isplanavimas ir jrengimas atitinka socialines patalpas ir teritorijlj. Seneliq namai ir 

globos namq paskirtj, sio tipo statinia.ms jq isplansvimas atitinka paski.rtj, 

ga.Jiojancias statybos projektavimo, sveikatos higienos n,:rrnas. 

apsa.ugos ministro patvirtintas higienos nonnas. 

I 6.1.2. Seneliq namuose asmeniui uztikrinama 16.1.2. Seneliq namuose jrengta Atitinka 

kiek jmanoma saugi aplinka. Senelil.J nan14 visose patalpose gaisro aptikimo ir 

gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose signalizavimo sistema. Ji yra 

yra jrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo periodishi tikrinan1a. 

sistema. 

16.1.3. Senelil.J namuose asmeniui, turinciam 16.1.3. Sdleli4 namuose laisvam, Atitinka 

specialiljj4 poreiki4, ar darbingo amziaus sa.varankisl-.:am judejimui irengti I 

asmemm su negalia uztikrinta pritaikyta korpuse l:flo tipo keltuvas, II korpuse 

aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei liftas. Pritaikyta aplinka i§vaziuoti is 

paslaugoms gauti. Asmeniui uztikrintos Seneli4 namq i teritorij�. Teritorijoje 

galimybes lengvai judeti SenelitJ nam4 galimybe 1.aisvai judcti takais. 

teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio 

u rekreaeijos zonomis, esanciomis Seneli4

nam4 teritorijoje. Laisvam, savarankiskarn ir

sa.ugiarn judejimui Seneliq narnuose jrengti

vertikaliis keltuvai (lifto tipo keltuvai) ir (ar)

liftai, kurie yra pasiekiami tiesiogiai,

nenaudojant joki4 papildoml.J priemoni4,

isskyrus asmenines.

16.1.4. Seneliq namuose asmeniui uftikrinta I 6.1.4. Gyvenamuosiuose Atitinka 

galimybe greitai (neiseinant is savo gyvenarnojo kambariuose j.rengta isk:vietimo 

kambario) issikviesti personal11, jeigu to sistema, pa:ogi gyventojui,ji ga.Ji biiti 

reikalauja jo sveikatos biikle. perkelta ; ·:,et kurilj kanlbario vietlj_ 



17, 17.1.Asmuo naudojasi 

kasdieniam gyvenimui 

biitiuomis patalpomis, 

kuriose uztikrinamas JO 

privatumas ir orumas 

Iskvietimo si5temos nera higienos 

kambariuose. 

2022 metais II korpuse jvesta nauja, 

mode:ni iskvietimo sistema. 

16.1.5. Seneli4 namai yra apsiriipini. rezervu 16.1.:. Senelil! namai yra apsiriipin'r Atitinb 

asmens apsaugos priemoni4, kuri4 Sl!l'Ml!, kiekj rezen 1.1 asme:is apsaugos 

ir laikotarpj, kuriam sukauptq asmens apsaugos priemonemis I men. Vykdoma 

priemoniq turi pakakti nepertraukiamai jstaigos asmens apsi:.ug.:,s priemoni4 apskaita. 

veildai uztikrinti, yra paskirti ne maziau nei du 

darbuotojai (pagrindinis II pavaduojantis), 

atsakingi uz asmens apsaugos priemoni4 

poreikio stebejim4, isdavim11, u1sakym4 

organizavim11, kitus rezervo prie:foi.ros, 

adrninistravimo veiksmus, vykdoma �iq 

priemoni4 apskaita. 

17.1.1. Asmuo gyvena Seneli4 namuose, kuri4 17.1.1. Seo�lil! namuose gyventojai Atitinkl 

patalpos (gyvenam4i4 kambari4, valgyklos, kambariuose gyv:na po 2, 2 

valgomojo, virtuves, virtuveles, higienos gyver.tojai g:,-vena vieovieciuose 

patalpos, laisvalaikio organizavimo, ugdymo, kambariuose. Scnelil! namuose 

bendro naudojimo patalpos (laiptines, koridoriai irengtns 2 roje. sale, Koplycia, 

ir pan.) pritaikytos gyventi II biitiniems kineziterapi:os ir masazo kabinetas, 

gyventoj4 poreikiams tenkinti. Seneli4 namuose poilsi•J kambarys. 2 virtuveles, 

virtuveles maistui savarankiskai gamintis turi valgy:.Cla. 

biiti kiekviename pastato, kuriame jrengti 

daugiau kaip 5 gyvenamieji kambariai. Paga! 

Seoeti4 nam4 galimybes II gyventoj4 

pageidavimu gali biiti irengtos ir k.itos patalpos, 

pn, maldos kambarys, biblioteka-skaitykla, 

pirtis, riikomasis ir kita. 





17 .1.6. Seneli4 namuose asmeniui uttikrinta, 

kad asmens lligienos patalpos - tualetai, 

prausimosi ir (ar) maudymosi patalpos - yra 

lengvai JI greitai pasiekiamos, patogios 

naudotis, garantuojancios privanimii ir 

saugum<j. Seneli4 n�uose tuale14, dust!, voni4 

plotai bei jtJ jrengimas ir apliipinimas higienos 

reikmenimis (kiekvienas asmuo turi atskirlj 

kabykllJ rn.nk§luos�iui, pastovi<1 vietlj pasideti 

higienos reikmenims ir pan.) atitinka sveikatos 

apsaugos ministro patvirtint4 higienos nonn4 

reikalavimus. Seneli4 nam4 planuose numatyta 

siekiamybe, kad nuo 2030 me14 prie kiekvieno 

gyvenamojo kambario biif4 atskiros asmens 

higienos patalpos. 

17.1.7. Seneli4 namuose esant asmens 

pageidavimui arba poreikiui, asmens 

gyvenamajame kambaryje sudaryta privati 

erdve, atskirta sirma. Miegamuosiuose 

kambariuose ant lan&4 yra pakabintos 

muolaidos, roletai ir pan. 

17.1.6. Sc,neli4 namuose higienos 

patalpos yra �alia gyvenamaj4 

kambari4, leng;ivai pasiekiamos. 

jrengimas atitin.k3 higienos normas. 

Kambariuose g)"'!ntojas turi pastovilj 

kabykllj !ank§luo��iams, viet<1 kur 

pasid�ti rugienos reikmenis. Sunki:i 

negalilj tc..;ntys i;yventojai aprilpinti 

mobi:ia vc:iia. 

Gyvenam:.iosiuose kambariuose nera 

kriaukli4. 

2022 metais suremootuotas 

izoliatoriw, jamc jrengta kriaukle, 

surernontt.Jta I korpuso dusai, taip pat 

1 kambar:-je jrengta kriaukle. 

17.1.7. Gyvenamieji kambariai 

sutvarkyti jaukiti, apliuka artima 

nam4 aplinkai. Kiekvienas 

gyventoje.:: turi biltiniausius 1r 

asmeniniq daiktus. 

Gyvenam:Josiuosc kambariuose yra 

roletai tr dienmes bei naktines 

ufuolaido::. 

Priva,;iai erdvei uztikrinti yra 

naudojam.:,s mob:lios sinnos. 

Atilinka 

Atitinka 

17.1.8. Asmeniui uztik:rintos saugios ir sveikos 17.1.8. Seoeli4 nisnuose vykdomas ir Atitinka 

gyvenimo Sljlygos, Seneli4 nam4 patalpos yra kontroliu�amas kasdienis patalp4 



18. Asmens gyvenamoji

aplinka yra kiek galima

artimesne nam4 aplinkai.

tvarkingos ir svarios, pagal nustatyt11 tvarklj 

vykdomas ir kontroliuojamas kasdienis pata!p4 

valymas. 

18.l.l. Seneliq namuose asmens gyvenamasis 

kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima 

nam4 aplinkai. Kiekvienas asmuo 

gyvenamajame karnbaryje turi siuos 

biitiniausius baldus: lovii, spintel�, ked�. Spinta, 

stalas gali buti keliems asmenims. Asmuo yra 

patenkintas gyvenamqjtf patalp4 apstatymu, 

jam sudaryta galimybe tureti kambaryje savo 

bald4 ir kitq asmenini4 daiktq, jei tai nesudaro 

pavojaus jo ar kit4 asmen4 saugumui. Tai 

numatyta vidaus tvarkos taisyklese. 

valymas, dezinfelcija, Patalpas valo 

valytoja, socialinio darbuotojo 

padejejai. 

18.1.1. Kiekviena., gyventojas 

gyvenamajame ka_-ntaryje turi lov11, 

spinui, spintel� Stalu gali naudotis 

abu kambaryje gyvenantys 

gyventojiri. Suderinos su Seneli4 

nam4 administracija gyventojas gali 

tureti ir savo asmenini4 daik-t4. 

Gyventoj4 vidaus tvarkos taisyklese 

nera apib=ettos gyventoj4 galimybes 

tureti savo baldlj ir as:nenini4 daikt4. 

Atitinka 

18.1.2. Seneli4 namuose asmeniui sudaryta 18.1.2. SrnelitJ nao4 gyventojai zino Atitinka 

galimybe saugiai laikyti savo asmeninius kur saugiai laikyt: savo asmeninius 

daiktus, jis gali u�irakinti savo asmenines daiktus. Jie gai uzsirakinti 

gyvenaml!5ias patalpas, spinll! ar spintel�, jeigu, karnbarius, spint11 spintel�, jei tai 

jvertinus jo savarankiskum11, tai nesudaro nesudaro pavcjaLS J4 saugumui. 

pavojaus jo ar kitlj asmen4 saugumui. Duryse - spynos, kad darbuotojai 

18.l.3. Asmeniui jo gyvenamajame kambaryje 

uztikrintos Sl!iygos skaityti ar uisiirnti kita 

laisvalaikio veikJa, atsifveJgiant I asmens 

pageidavimus, jrengiant reikiamii apsvietimq. 

galet\j, at.sitikus ne!aimei, jeiti I 

kambarius. 

I 8.1.3. Gyveruojams pageidaujant Atitinka 

jrengiamas atsk� apsviei.irnas

skaitymui ar kitai veikJai. 

Kambariuose i: foj� gyventojams 

sudarytos siilygos s.<aityti, ziureti 

televizoriq, klausytis radijo imtuvo, 



19. 

bencfrauti �u kitais bendruomenes 

gyve:itojais. 

18.1.4. Judejimo negali<1 turinciam asmeniui 18.1.4. Vi� gyveot-oj1.1 kambariai yra Atitinka 

uztikrinta, kad Seneli4 namai i§naudoja visas su le.ngais. Gyvenaoajame kambaryje 

galimybes, kad gyvenamajame kambaryje sudEJytos s�ygos �eooti aplinkl! pro 

lang4 ir lovos vieta sud8I)'t4 galimyb� stebeti Ian� sedint ar gu)iut. 

aplink11 pro lang11 sedint ar gu]int. 

VJ. SRITIS. PERSONALAS. 

19.1. Socialin� globl! 19.1.1. Personalo ir globojam1.1 asmen4 19.1.1. Personalo skaicius atitinka Atitinka 

teikiancio personalo skaiciaus santykis garantuoja ti11.kam11 Seneli4 socialines a?saugos ir di:rbo ministro 

struktiira yra suformuota namq veiklos organizavimii. j'staigoje yra patvi..--tintus oonna�. 

atsitvelgiant I asmem1 personalo pareigybiq apra§ymai, apibiidinantys 

skaici4, j1.1 specialiuosius konkrecias kiekvieoo Seneli4 oam4 darbuotojo 

poreikius ir turiml! funkcijas. 

negali11, 

19.1.2. Asmeniui uztikrinta, kad ISGP bus 19.1.2. Gyventojui :,Ta uitikrinta, kad AtitinJ,.a 

jgyvendinamas uzt:ikrinant tinkam11 personalo, ISGP bus jgyvendit:m1as. 

teikiancio paslaugas, skaici\[ atskiroms paslau� 

gavej4 grupems. Socialin� globl! uftikrinancio 

personalo pareigybi4 skaicius yra ne mazesnis, 

nei reglamentuoja Socialin� globl! teikianci4 

darbuotojtt darbo lai.ko S!lllaud4 normatyvai, 

tvirtinami socialines apsaugos ir darbo nunistro. 

19.1.3. Uztikrinta, kad Seneli4 namuose 19.1.3. Seneli4 namuosf kokybiskos Atitinka 

asmeniui kokybi�ka socialine globa bus socialines globos paslaugos teikiamos 

teikiama vis11 paf!!, numatant teises akt4 vis11 par11, uhikrinant darbuotoj4 

reg)amentuo4 personalo ir socialin� globl! skaici4. 

gaunanci4 asmen4 santykj dien11 ir naktj. 



20. 20. t .Socialines globos 

jstaigoje dirba 

kvalifikuota specialist11 

komanda, turinti tinkamas 

asmenines savybes dirbti 

SU senyvo amfiaus 

asmenimis ar suaugusiais 

asmenimis su negalia. 

19.1.4. Seneliq namuose yra uzfiksuota 19.1.4. Seneliq namuose yra Atitinka 

infonnacija apie asmenis, kuriems reikalinga uzfiksuol:i infonnacija apie 

slauga viSlj pa111, bei yra sudarytas jstaigoje viSII gyventoj1:s, kuriems rei.kalinga slauga 

Pllrll dirban�i4 darbuotojq slankusis darbo vis4 palll. Sudarytas viSll PBJ11
grafikas (derinant darb4 dienos ir nakties metu) dirbanci4 darbuotoj4 slankusis darbo 

grafikas (derinant darb!) dienos ir 

nakties nretu). 

20.1.1. Seneli4 nam4 vadovo tinkamumas eiti 

pareigas vertinamas teises aktq nustatyta tvarka, 

jis turi aukstajj issilavinim4 (nuo 2015 m.) ir 

vadybos, psichologijos, gerontologijos, slaugos 

organizavimo, socialinio darbo finiq. 

Personalas turi konfliktiniq situacijq valdymo 

zini4 ir zino, kad jslaigoje asmen4 priverstinio 

izoliavimo proceduros, intensyvaus stebejimo 

kambaritf jrengimas, gydytoj4 nepaskirttf 

medikament4 siillymas gyventojams 1r kt. 

priverstines priemones asmeniui negal i bilti 

taikomos. 

20. 1.1. Seneli4 nam4 direktorius turi Atitinka 

aukstajj magistro issilavinimq ir 

20.1.2. Seneli4 namuose dirba personalas, 

turintis teises aktuose nustatyt4 reikiam4 

profesinj issilavinimq, isklau51rs mokymus, 

jgiji;s licencijas, atestacijos pazymejimus. 

20.1.3. Personalas turi konfliktini4 situacij4 

valdymo zini4 ir zino, kad jstaigoje asmen4 

priverstinio izoliavimo procedii.ros, intensyvaus 

stebejimo karnbari4 jrengimas, gydytojq 

vadybos, psichologijos, 

gerontologijos, slaugos 

organizavimo, socia)jnio darbo zini4. 

Visi darbuotojai turi reikiam4 

kvalifikacij!j. 

20. 1.2. Seneli4 namuose dirba tik

turintys reikiam4 profesinj

issilavinimq, isklau51r mokymus, jgiji;

licencijas. atestacijos p�ymejimus

darbuotoj:ti.

20.1.3. Seneliq namuose dirbantys 

darbuotoj:ti vadovaujasi zmogiskos 

etikos norrnomfa, profesiniais 

kodeksais, pareigybi4 aprasais. 

Atitinka 

Atitinka 



nepaskirtq medikament4 siillymas gyvent�jams 
ir kt priverstines priemones asmeniui negali 
biiti taikomos. 

20.1.4. Seneli4 namuose asmeniui uztikrinta, 
kad personalas savo darbe vadovaujasi 
zmogiskos etikos normom1s 1r atitinkam4 

profesij4 etikos kodeksais. 
20.1.5. Personalo ir asmens santykiai 
grindziarni abipuses pagarbos, tarpusavio 

supratimo ir susitarimo principais. Asmens ir 
personalo tarpusavio bendravimas rodo 
pagarbius ir §iltus santykius. Personalas 
profesionaliais veiksmais sugeba · uztikrinti 
asmens sauguml! bei orumo issaugojimq tais 
atvejais, kai asmens veiksmai kelia pavoj4 jam 
paciam ir kitiems, §alia esantiems. 

20.1.6. Asmeniui u�ikrinta, kad savanori4 
teikiamos paslaugos yra kokybiskos. Savanori4 

veikla yra kolegiskai priziilrima Seneli4 nam4 

specialist4 ir tai yra uzfiksuota socialines globos 

jstaigos dokumenluose. 

Uztikrinamas darbuotoj_ komandinis 
darbas. Se�li4 nmnuose nera 
priverstinio izoliavimc• procedilf4, 
stebejimo kan:barii;.,_ gydytoj4 
nepa3kirtq me iikamenll.!-siiilymo. 

20.1.4. Dar:moiojai vadovaujasi Atitinka 

zmogiskos ctikos oormornis ir 
atitinkamtJ prcfesij4 ert�os kodeksais. 

20.1.5. Darb.totoj4 u gyventoj4 Atitinka 
santykiai grindfruci abipuses 

paga:bos, tarpusavi.o mpratimo ir

susitarim4 princip3.is. 

20.1.6. Seneli4 namuose yra Atitinka 

savanori4 priemimo i Seneli4 namus 

tvarkos apras::.s. � u sa·;anoriumi yra 

sudaroma sutarti�. Sa.·anoriai turi 

paskirt!j kurctorU!, k·.:.ris priziiiri 
savanori4 veikl!j. 
2022 metais bovo sujar:;ta sutartis su 
I savanore, ki:.ri s:1vano:iavo menesj. 
Seneli4 nama: t� pa! yra pasira§,; 

savanoriavimc su13.rtj s·i Maltieciais. 







sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais 

asmenimis, kai paslaugos organizuojamos 

pasitelkiant juridinius ar fizinius asmenis; 

21.1.7. metin«; ataskaitl}; 

2 I. 1.8. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams 

(apibreziancias darbuotoj4 teises ir pareigas); 

21.1.9. vidaus tvarkos taisykJes gyventojams 

(gyvenimo ir elgesio normos, teises, pareigos, 

laikino ar visi§ko i§vyk.imo tvarka ir pan.), 

parengtas gyventojams suprantama kalba ir 

forma; 

21.1.10. personalo pareigybi4 aprasus; 

21. I .11. darbuotoj4 atestacijos ir kvalifikacijos

tobulinimo planus;

21.1.12. Seneli4 narnq tarybos nuostatus; 

21.1.13. gyventoj4 pini&4, turto, dokumenti.1 

apskaitos, naudojimo u saugojimo tvarkos 

apskaitos iiniaraScius), darbuotojq 

darbo sutartis ar s11tartis su juridiniais 

ar fiziniais asmenirnis, kai paslaugos 

organizuojamos pasitelkiant 

juridinius ar fizini.Js asmenis; 

21.1.7. metin«; ateskaitl}; Atitinka 

21.1.8. ,·idaus tvarkos taisykles Atitinka 

darbuotojru.ns (apibreziancias 

darbuotojq teises ir pareigas); 

21. I. 9. ·:idaus tvarkos taisykJes Atitinka

gyventojans (gy-,enimo ir elgesio 

normos, teises, i>-lreigos, Jaikino ar 

visisko i�vykimo tvarka ir pan.), 

parengtas gyvent:>jams suprantama 

kalba ir fonna; 

21.1.10. 

aprasus; 

persooalo pareigybi4 Atitinka 

21.1. I I. :larbu0Loj4 atestacijos ir Atitinka 

kvatifikacijos tobLlinimo planus; 

21.1.12. Seneliq narnq tarybos Atitinka 

nuostatus; 

21.1. I 3. gyventoj4 pinig4, turto, Atitinka 

dokumenn; apskaitos, naudojimo ir 



21.1.14. asmenq bylas (asmens byla gali biiti 

isskirstoma i atskiras bylas (pvz., socialinio 

darbo, asmens sveikatos prieziiiros), tokiu 

atveju byla turi tureti apyras11, kuriame 

nurodoma, kas atsakingas uz atskirq bylos daliq 

tvarkyrn11); 

saugcjimo tvarko� apras11; 

21.1.14. asmentt byla, (asmens byla Atitinka 

gali biiti isskirstcma i atskiras bylas 

(pvz., socialinic d.irbo, asmens 

sveikatos prieziuros), tokiu atveju 

byla turi tureti apyras� kuriame 

nurodoma, kas at;;akingas ui atskirq 

bylos daliq tvarkyrna); 

21.1.15. ISGP ir kitus su asmens socialines 21.1.15. ISGP ir ki�IS su asmens Atitinka 

globos skyrimu, teikimu susijusius dokumentus socialines globos sk}Timu, teikimu 

(ar jq kopijas); susijusius dokumenlus (ar .ii! kopijas); 

21.1.16. skundq ir prasymtJ registracijos 21.1.!6. skuockj 1r prasymq Atitinka 

regist:acijos :faimcllj; 

21.1.17. neigiamo pobiidiio jvykiq 

pasekmiq asmeniui registracijos furnalq; 

,r jq 21.1.17. neigiamo pob1dz:o jvykitJ ir 

jq p�ekrniq asmeoici registracijos 

21.1ma:ii; 

Atitinka 

21. 1.18. socialioes globos atitikties socialines 

globos nonnoms vertinimo (jsivertinimo) 

isvadas; 

21.1.19.jstaigos savanorisko darbo funkcijq 

atlikiml( reglamentuojanl!ius dokumentus; 

21.1.20. licencijl( teikti socialin� glob11; 

21.1. 18. socialines g}obos atitikties Atitinka 

socialioes globos nonooms vertinimo 

(isivertinirno) isvadas; 

2 I. 1.19.jstaigos �avanorisko darbo Is dalies 

funkc:jq atlikimii :eglamentuojanl!ius 

dokumentus; 

21.1.20. licenc.ij<! tcikti socialin� Atitinka 





22. 22.1.Socialines globos

jstaigoje palaikoma ir

skatinama personalo

nuolatinio tobulejimo bei

kokybes siekimo aplinka.

ministerijos darbuotojt1 atliekamo jstaigos 

atitikties socialines globos normoms vert.inimo 

vietoje pateikia visus Socialini4 paslaug4 

prieziiiros departamento prie Socialines 

apsaugos ir darbo ministerijos prasomus jstaigos 

veiklos dokumentus. 

22. 1. 1. Seneli4 namuose personalui sudaryta

profesinj tobulej imq motyvuojanti aplinka ir

galimybes tobulinti profesint; kvalifikacij14. Y ra

sudaryti kvalifikacijos tobulinimo planai ir

grafikai.

Socialini4 paslauglj prieziuros 

departamentas, atl:!kantis Seneli4 

narn4 atitikties socialines globos 

norm:lms "e:rtiniml!-

22.1.1. Ser.eoli4 namrose yra sudaryti 

kvaliiikacij0s tob12linimo planas. 

Darbuotojai saVt:• kvalifikacijll 

tobulina pagal reises aktuose 

jteisintus kvalifi_<acijos tobulinimo 

reikalavirnus. 

Atitinka 

22.1.2. Personalas nuolat tobulina savo 22.1.2. S::ielilj =ai �tikrina Atitinka 

kvalifikacijii, dalyvaudamas darbuotoj4 galimybt; t:>bulmti !avo kvalifikacijq 

kvalifikacijos tobulinimo prog,-arnose, jgyja pagal j:eisir.tus kvalifikacijos 

nauj4 !ini4, reikaling4 darbe. Kiekvienas tobul:nimo reik::lla.VIDus. 

Seneti4 nam4 senyvo amiiaus asmeniui ar 

darbingo armiaus asmeniui su negalia (tarp j4 ir 

sunkil} negali14 turinl!iam) socialint; glob<} 

teikiantis darbuotojas, teises akt4 nustatyta 

tvarka dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose. Socialin1r glob<} teikiantiems 

darbuotojams, sveikatos prieziuros 

specialistarns, kitiems specialistams sudaryta 

galimybe tobulinti savo kvalifikacijl} pagal 

teises aktuose jteisinlllS kvalifikacijos 

tobulinimo reikalavirnus. Seneli4 nam4 

individualios prieziuros personalui uztikrina 

galimybfr dalyvauti jzanginiuose mokymuose. 



22.1.3. Personalui periodiskai suteikiamos 22.1.3. Visierr..s darbuotojams Atitinka 

zinios saugos ir sveikatos darbe klausimais. periodisbi suteikiamos Wlios apie 

Seneliq namai yra sud� sveikas ir saugias saugii ir sveikatlj darbe. Reguliariai 

darbo 511lygas bei apriipin1y personalq organizucjami darbuotojq 

biitiniausiomis priemonenus, reikalingomis pasitarim:u. kurie fiksuojami 

teikti paslaugas asmemms, turintiems dokumen-:uose. Visi darbuotojai yra 

specialitl.itt poreiki4, ar asmenims su negalia aprupinti -:!arbo priemonemis. 

(tarp jtl ir turintiems sunkiii negali11). 

22.1.4. Seneli4 namuose skatioarnos dirbanl!i4 22. l .4. F:rofesine pagalba teikiama Atitinka.

darbuotoj4 iniciatyvos tobulinti komandini darbuotoj:11DS organizuojaot 

darb11, ieskant efektyvi4 pagalbos biid4 ir fonn4 semir.arus, dalinantis patirtimi ne tik 

asmens problemoms spr1ysti. 

22.1.5. Asmeniui teikiam4 paslaugq kokybi. 

garantuoja personalui teikiama reguliari ir 

kokybiska Seneli4 namuose dirbanci4 koleg4, 

kill.I specialist4 pagalba {staigoje yra numatyta 

su asmeniu dirbaociq darbuotoj4 supervizijos 

vykdymo tvarka, taip pat paskirti asmenys, 

atsakiogi uz profesines pagalbos kolegoms 

organizavimii. 

Seneliq n:iauose, bet ir susitikimuose 

su kitq Sm!liq nam4 darbuotojais. 

22.1.5. Se:1eli4 namuose siekiama, Atitinka 

kad s:>cialiniai darbuotojai dalyvautq 

supervizijo, mokymuose. 

Seneli4 namuose yra patvirtinta 

socialini4 darbuotoj4 ir individualios 

prieziiiro� darbuotojq intervizijos 

tvarka. 

22.1.6. Seneli4 namai asmeniui uztikrina 22.1 .6. Seneli4 namuose kart<1 Atitinka 

socialines globos kokyb1y ir socialines globos metuose atliekama socialines globos 

normq laikyml!5i, socialines globos istaigai atitikties 3G•cialines globos normoms 

nuolat teises akt'4 nustatyta tvarka atliekant vertinim11,(�sivertinimq). 

socialines globos atitikties socialines globos 

normoms isivertiniml}. {staiga turi pasirengusi 





23. 

24. 

23.1. Vyrauja geranoriska 

ir konstruktyvi reakcija i 

skundus ir pageidavimus, 

asmuo gali pareiksti savo 

nuomonc; de! socialines 

globos jstaigos veiklos 

23.1.1. Seneli4 namuose asmeniui, jo globejui, 23.1.1. Senelh1 namuose yra viesa Atitinka 

riipintojui, seimos nariams ar artimiesiems anonimini4 pasiill)'m4 IT skund\l 

giminaiciams ir jstaigos personalui sudarytos dezute, Jairioje bet kuriuo metu 

siilygos kreiptis i Seneli4 namq administracij4 galima palikti prasy:nus, skundus, 

del iskilusiq problem4. Jstaigoje yra uzfiksuoti pageidavimus. 

asmens ar jo globejo, rupintojo, seimos nariq ar Jstaigos intemetiruune puslapyje yra 

artim4i4 giminaifiq pasiiilymai, skundai, nurodytas el. pa�as I kutj galima 

uztikrinama operatyvi Seneliq namq darbuotojq parasyti el. laiskq. 

reakcija i juos ir pagal jstaigoje numatyjl! 

procediir4 bei teises aktq nustatyt4 tvark!J laiku 

pateikti atsakymai. 

23.1.2. Seneliq namuose sudarytos s;µygos 

veikti gyventoj4 tarybai, galinfiai teikti 

pasiiilymus administracijai del Seneliq namq 

veiklos. J tarybos pateiktus pagrjsnis pasiiilymus 

admiuistracija atsizvelgia organizuodama 

Seneliq namq veikl!j. 

23.1.2. Se:1eli4 oao:.uose aktyviai 

veikia gyventoj4 Taryba, kuri teikia 

pasiiilymus 11 pastebejimus 

administracijai. Gyve11toj4 Taryba 

laiku gauna ais�kymus bei 

informacij:i apie si4 pasiiilymq 

jgyvendinim!j. V:si gyventoj4 

Tarybos susirinkimai 

dokumentuojami. 

Atitinka 

23.1.3. Seneli4 namai asmeniui garauniota, kad 23.1.3. Seneliq na:nuo,e valdymas ir Atitiuka 

istaigos valdymas ir administravimas yra nuolat administravimas nuolat tobulinamas 

tobulinamas, reguliariai apsvarstant socialines pagal teises � pasikeitimus 1r 

globos jstaigai aktualiq teises aktq pasikeitimus, naujus gerosios pr-dctikos pavyzdfius. 

naujus gerosios praktikos pavyzd:zius. 

24. l.Socialines globos 24. 1.1. Seneliq namai rengia 1r reguliariai 24.1.1.Informacija apie Seneli4 namq Atitinka 

istaigos veikla grindziama atnaujina internetinj puslapj, kuriame veiklq talpinam1 iuternetiniame 

skaidrumo, pateikiama informacija apie Seneliq namq puslapyje, facceb:>k ir yra nuolat 



atskaitomybes, 
informuotumo principais. 

teikiamas paslaugas, personalii, socialines 
globes kainas ir kita. 

24.1.2. Socialine globa organizuojama 

vadovaujantis Seneliq namq metiniu veiklos 

planu. Metiniuose planuose numatytos 

praejusiais metais vertinant (isivertinant) 

socialines globos atitiktj oustatytiems 

triikumams §ali nti suplanuotos priemones. 

atnaujinarr.a. Siekiama, kad 

informacij;i biitq aiski ir suprantama. 

24.1.2. Seneliq namq veikla 

organizuoj:ama remiantis metiniu 

veiklos plmu. 

Atitinka 

24.1.3. Siekdama teikti efektyvias ir kokybi§kas 24. 1.3. Seneliq namai Atitinka 

paslaugas, Seneliq namai bendradarbiauja su bencradarbiauja su Departamentu bei 

Departamentu bei kitomis kontroles kitomis kootroles institucijomis. 

institucijomis. 

24.l.5. Seneli4 oam4 administracija palaiko 

nuolatini ry§i su savivaldybe ir jstaigomis, kuri4 

sprendimu asmenims buvo pradeta teikti 

socialine globa Seneliq namuose. 

24.1.6. Seneli4 namai teises aktq nustatyta 

tvarka uttikrina metiniq ataskaitq tr kitos 

informacijos pateikimq steigejui tr kitoms 
institucijoms. 

24.1.7. Seneliq namai teises akt4 nustatyta 

tvarka laiku teikia informacijq apie savo veiklq 

Lietuvos statistikos departamentui. 

24.1.5. 3eneli4 namai nuolat Atitinka 

bendradarbiauja su Telsi4 rajono 

savivaldybe, kurios sprendimu 

gyventojans buvo pradeta teikti ir yra 

teikiama socialine globa. 

24.1.6. Seneli4 namai metines Atitinka 

ataskaitas ir kill! informacijq pateikia 

steigejui, Telsi4 rajono savivaldybei 

ir kitoms institucijoms. 

24.1.7. Seneliq namai teises aktq 

nustatyta tvarka laiku teikia 

informacij� apie savo veiklq Lietuvos 

statistikos :lepartamentui. 

Atitinka 





situacijos operacij4 vadovo sprendim4 apgyvendinamas Seneli4 namuose 

nuostatomis, atliekamas naujai atvykstancio izoliatorittje ir 5 dienas stebima jo 

gyventojo tyrimas Covid-19 (koronaviruso sveikatos biikle. 

infekcijai) nustatyti, pries pradedant jam teikti 

socialines globos paslaugas. 

25.1.5. Seneli4 narnuose grupiniai uzsiemimai 

organizuojami tik neturintiems uzkreciamajai 

Iigai (del kurios paskelbta ekstremalioji pade1is 

ar karantinas) biidin&4 pofymit1, taip pat 

nesergantiems Covid-19 liga (koronaviruso 

infekcija) gyventojams, tarp skirtin&4 grupi4 

veik:14 darant (ne trumpesnes nei 15 minuci4) 

pertraukas, per kurias patalpos iSvalomos ir 

isvedinamos, ir tik uzt-ikrinant, kad skirtingose 

grupese esantys asmenys neturet4 kontak14, 

grupini4 uzsiemun4 metu asmenys laikosi ne 

mazesnio nei 2 metrq atstumo. 

25.1.5. Lietu\aos Respublikoje Atitinka 

nustojus galioti el:stremal iai situacijai 

Seneli4 nan:uose gruputiai 

uzsiemimai organizuojami 

gyventojams, neturintiems 

uzkreciamajai lig.li biidinglj pofymi4 

(kosulys, karsciavimas, pasunkej�s 

kvepavimas ir kt.). Gruputiai 

uzsiemimai vyksta uzimtumo 

kambaryje arba ,aleje ir l korpuso 

foje. Pasibaigus uzsiemimui, patalpos 

isvedinamos ir i�valomos. 

25.1.6. Gyventoj4 maitinimas organizuojamas 25. 1.6. Lietuvos Respublikoje Atitinka 

individualiai, tiekiant maist4 kiekvienam nustojus galioti ekstremaliai situacijai 

gyventojui jo kambaryje arba kurioje nors is Seneli4 narnuose gyventoj4 

uzsiemim4 patalp4. Jei tokios galimybes nera, maitinimas organizuojamas 

gyventojai maitinami grupemis bendrose valgykloje ir tiekiant maistl) 

maitinimo organizavimo patalpose (pvz., gyventojui jo krur.baryje. 

virtuvelese ar valgomuosiuose). Vienu metu Po maitutimo organizavimo 

maitinama viena grope pagal is anksto parengtlj valgykloje, patali;os yra isvedinarnos 

grafikii, uztikrinant sau&4 atstumii tarp ir daznai lieciarni ,pavicliai nuvalomi 

gyventoj4. Isejus grupei, bendra maitinimo Gyventojui diagnozavus Covid-19 

organizavimo patalpa i§vedinama ir isvaloma. ligcj (koronav:ruso infekcijcj), 





27. 

infekcijai 

pofymitj. 

biiding4 nam4 administracijii, nurodydami savo vardii ir 
pavard�. 

26.1.2. Darbuotojai, kurie turi infekcijai 

budingq pozymi4 (pvz., karlciuoja, kosi, 

sunkiau kvepuoja ir pan.), nedelsiant nu�alinami 

nuo atliekamt1 pareig4, jie uedelsiant palieka 

patalpas ir konsultuojasi su §eimos gydytoju. 

nedelsiant informuoja Seneli4 nam4 

administracijq. 

26.1.2. Seneli4 namuose darbuotojai, Atitinka 

kurie turi infekcija.i budingq pofymi4 

(pvz., karsciuoja, kosi, sunkiau 

kvepuoja ir pan.), nedelsiant palieka 

darbo vietq patalpas, informuoja 

istaigos direktori4 1r kreipiasi I 

seimos gydytojii-

26.1.3. Darbuotoja.i, teikdami paslaugas 26.1.3. Lietuvos Respublikoje Atitinka 

gyventojui, privalo uztikrinti, kad bus nustojus galioti ekstremalia.i situacijai 

naudojamos asmenines apsaugos priemones Seneli4 nam4 darbuotojai teikdami 

pagal valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paslaugas gyventojui, uztikrina 

valstybes operacij4 vadovo sprendimu asmenini4 apsaugos priemoni4 

nustatytus saugumo lygius. naudojimii. {sta.igoje asmens 

27. I. Gyventoj4 sveikata 27. I. I. Gyventojas nedelsiant apgyvendinamas

nuolat stebima. Nustacius, atskirai nuo nekar�ciuojanci4 gyventoj4,

kad gyventojas turi atskirame pasta.to bloke su atskiru jejimu.

infekcija.i budingLf

pofymi4, ar nustacius, kad

gyventojas serga lengva

Covid-19 ligos 27.1.2. Konsultuojamasi su gyventojo �irnos

(koronaviruso infekcijos) gydytoju arba NVSC del tolesni4 veiksm4.
forma imamasi

priemoni4.

apsaugos priemoni4 rezervas 

uztikrinamas menesiui. 

27.1.1. Nustacius, kad gyventojas Atitinka 

serga lengva Covid-19 liga 

(korooaviruso infekcija) II korpuso 

poilsio kambaryje arba izoliatoriuje. 

27.1.2. Lietuvos Respublikoje Atitinka 

nustojus galioti ekstremaliai situacijai 

Asmens sveikatos prieziiiros 

darbuotojai de! tolimesniq veiksm4 

konsultuojasi su seimos gydytoju. 



28. 

29. 

28.1. Gyventojui 

sudarytos siµygos isvykti 

uz socialines globos 

jstaigos ribq. 

29. I. Socialines globos

jstaiga �ikrina saugias

siilygas lankant socialines

27.1.3. Lengva Covid-19 (koronaviruso 

infekcija) liga serganci4 gyventoj4 prieziiirai 

skiriama atskira darbuotojq komanda. 

27.1.4. Kasdien matuojama gyventojo kiino 

temperatiira ir, jei jis kvepuoja sunkiau, stebima 

jo sveikatos biikle. Pablogejus gyventojo 

sveikatos biiklei, kreipiarnasi i gyventojo seimos 

gydytoj:i arba i Karstajii koronaviruso linij:i 

telefonu 1808. 

27.1.5. Lengva Covid-19 (koronaviruso 

infekcija) liga serganciam gyventojui 

draudtiama eiti j bendro naudojimo patalpas 

(koridoriq, virtuv� ir kt.), jis turi valgyti savo 

kambaryje . .lei yra galimybe rekomenduojama 

naudotis atskiru sanitariniu mazgu. 

28.1.1. Seneliq namq gyventojas gali laikinai 

isvykti sveciuotis pas globejii (riipintoj11), 

giminaicius teises aktlj nustatyta tvarka, taciau 

kai jis gtjzta, jam taikomos socialines globos 

jstaigos nustatytos saugos priemones (i.nfekcijq 

profilaktikos ir kt.). 

29 .1.1. Senel i4 namq gyventojus lankyti ir su 

jais bendrauti gali tik asmenys, neturintys iimiq 

virsutiniq kvepavimo takq ligq pozymiq (pvz., 

nekarsciuoja, nesloguoja, nekosi, nesunkiai 

27.1.3.Lengva Covid- I 9 Atitinka 

(koronaviruso infekcija; liga 

serganci4 gyv!Iltoj4 prieziurai 

skiriama atsl:ira dubuo:cjq komanda. 

27.1.4. Bendrosios praktikos 

slaugytoja sebi k:igva Covid-19 liga 

(koronaviruso infekcija) forma 

sergancio gyvenoojo sv!ikatos bCikl�, 

kasdien matuoja :runo tempe(atiil'l! ir 

pablogejus gyvec:,)jo buldei kreipiasi 

i �eimos gydytoj� 

Atitinka 

27. 1.5. Ler.�va Covid-19 Atitinka 

(koronaviruso infekci_ia) liga 

sergantis gyventoj;is neina i bendro 

naudojimo paclpas (koridoriq, 

virtuv� ir k1.), j� valgo izoliavimo 

kambaryje. K 3Udojas atskiru

sanituiniu xr;azgu. 

28.1. I. LietU\-::s Respublikoje 

nustojus gali-)ti ehtremali;ii situacijai 

Seneliq naoq gyvenrojas laikinai 

isvyk�s sv�ciucris pas globejii 

(riipintoj11) ar:_a giminaicius, 

grjzusiam ne:eiki3 izuoliuotis. 

29.l .  l. L etu" �s R.espublikoje 

nusto,ius galioti ekstremaliai ,iruacijai 

Seneliq namq gyvemojus lanko ir su 

jais bendrauj3. tik asmenys, oeturintys 

Atitinla 

Atitinlu 



globos 

gyventojus. 

jstaigos kvepuqja ir pan.) ir (ar) kitq uzkreciamqjq ligq iimiq virsutiniq kvepavimo takq ligq 

pofymiq. Gyventojq lankymas organizuojamas, pozymiq (pvz., nekarsciuoja, 

kad biitq uftikrinamas kuo trumpesnis nesloguoja, oekosi, nesunkiai 

gyventojq kontaktas su juos lankanciais kvepuoja ir pan.) ir (ar) kitq 

asmenimis, taip pat gyventojams turi biiti uzkreciamqjq ligq pofymiq. 

sudaryta galimybe bendrauti telefonu ar kitomis Lankytojai privalo deveti medicinines 

rysio priemonemis ir kt. kaukes arba resp:ratorius. Kaukiq ar 

respiratoriq leidiiama nedeveti 

nejgalumlj turinriems asmenims ir 

kurie del sveike.tos biik.les kaukiq 

deveti negali ar jq devejimas gali 

pakeokti asmens sveikatos biiklei. 

Lankytojams matuojama kiino 

temperatiira. Kuno temperatiiros 

duoII.enys nefiksuojami. Gyventojq 

lankymas organizuojamas, kad biitq 

uztilcinamas kuo trumpesnis 

gyventojq kontaktas su juos 

lankanciais asmenimis. 

Rekomenduojama su artimaisiais 

pasimatyti pasimatymq kambaryje. 

Gyventojlj gali lankyti tik vienas 

asmuo (arba du jei yra tos pacios 

seimos nariai) ir tik vienii to kambario 

gyventojii. Gyventojams su savo 

arturuisiais yra sudaryta galimybe 

bendrauti telefoc.u ar kitomis rysio 

priemonemis ir kt. 



IX. SKYRIUS. I VADOS lR REKOMENDACIJOS DEL GLOBOS J.5TAJGOS 'JEIKIAMl) PASLAUCl)
TOBULINIMO 

Allikus Seneli4 nam4 socialines globos atitikties vertinilllll (isivertinim<1) sa<:ialines globos normoms g111ixr.a teilcti s.as isvadas: 

I. Esmini4 neatitikim4 atliekant vertiniml! nenustatyta.
2. Seneli4 namuose organizuojamos ir teikiamos socialines globos paslaugos atitinka socialines glob-)3 norrn4 reikalavimus.
3. 2022 metais jgyvendintos priemones orientuotos i Seneli4 naim1 veiklos ir teikiamq p3s.augq kokybes gerinnii.

Rekomendacijos del teikiam4 paslaug4 tobulinimo: 

I. Atnaujinti I korpuso esaml! iskvietimo sistemlj.
2. Teilcti pasiiilymlj del I korpuso antrame auk�te virtuveles µengimui.
3. Gerinti gyventojq gyvenamajl! aplinkl! kuo labiau pritaikant pagal j4 negaliii ir suvo¥.imi.

Parenge 
_:;(./.-, Elena Maziliauskiene ..;" /' 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 
lnfonnacijlj teike ir dalyvavo vertinime 
Jngrida Teniukiene � 
Direktoriaus pavaduot�ja blndriems ir iikio reikalams 
Rita Dobrovolskyte ;Jt' ,,

Vyr. slaugytoja �lvJ




