
 
  PATVIRTINTA 

Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 
L. e. p. direktoriaus 2020-11-17 
įsakymu Nr. DSG-08 
 

 
 

VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS 

NUOSTATAI 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro dienos socialinės globos skyriaus nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja dienos socialinės globos skyriaus (toliau – Skyrius) tikslą, uždavinius, 

paslaugų organizavimo bei mokėjimo už paslaugas tvarką. 

2. Dienos socialinė globa – tai kompleksinės paslaugos, kurios yra teikiamos dienos socialinės 

globos paslaugų gavėjams (toliau – Lankytojai) Skyriuje. 

3. Dienos socialinės globos paslaugas administruoja ir finansuoja Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių paslaugų skyrius vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

4. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 

nuostatais, Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymais, taip pat šiais Nuostatais. 

5. Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro rekvizitai: 

5.1. buveinės adresas – Verkių g. 62, LT- 09128Vilnius; 

5.2. įmonės kodas – 190981237; 

5.3. interneto svetainės adresas – www.verkiumokykla.lt 

 

II SKYRIUS  

SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Skyriaus tikslas – teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas  

7. Skyriaus uždaviniai: 

7.1. teikti dienos socialinės globos paslaugas Lankytojams nuo 18 metų, turintiems sunkią protinę 

ir kompleksinę negalią, užtikrinant visapusiškus Lankytojų poreikius saugioje, fizinę bei psichinę sveikatą 

tausojančioje aplinkoje; 

7.2. kurti Skyriaus Lankytojams saugią, jų poreikius atitinkančią aplinką; 

http://www.verkiumokykla.lt/


 

7.3. sudaryti tinkamas sąlygas Lankytojų užimtumui, kūrybinių gebėjimų ugdymui, socialinių 

įgūdžių formavimui, savitvarkos gebėjimų ir savarankiškumo stiprinimui, atsižvelgiant į Lankytojų 

specialiuosius poreikius; 

7.4. tobulinti Skyriaus veiklą, atsižvelgiant į pokyčius ir veiklos vertinimo rezultatus. 

 

III SKYRIUS  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS 

 

8. Tėvai (globėjai) (toliau – Tėvai) dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo Skyriuje 

teikia prašymą Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui (1 priedas). 

9. Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus 

sprendimu ir siuntimu bei atsižvelgdamas į Tėvų prašymą Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktorius rengia įsakymą dėl asmens įtraukimo į Skyriaus Lankytojų sąrašą ir dienos socialinės globos 

paslaugų teikimo Lankytojui Skyriuje. 

10. Vadovaujantis Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu 

Lankytojas yra įtraukiamas į Skyriaus lankytojų sąrašą ir pasirašoma Dienos socialinės globos paslaugų 

teikimo sutartis (2 priedas).  

11. Skyriuje teikiamos paslaugos Lankytojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus 

mieste, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrius nustatė 

dienos socialinės globos poreikį. Pirmenybė yra teikiama buvusiems Vilniaus Verkių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokiniams. 

12. Kiekvienam Lankytojui pagal įvertintus specialiuosius poreikius sudaromas individualus 

socialinės globos planas (ISGP).  

13. Dienos socialinės globos paslaugos yra teikiamos darbo dienomis iki aštuonių valandų per 

dieną. 

14. Skyrius teikia šias paslaugas: 

14.1. maitinimo; 

14.2. pavėžėjimo (Vilniaus miesto ribose); 

14.3. laisvalaikio, užimtumo ir neformalaus ugdymo; 

14.4. medicinos pagalbos; 

14.5. kasdieninio gyvenimo, asmeninės higienos, darbinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymo bei 

lavinimo; 

14.6. informavimo ir konsultavimo. 

 

 

IV SKYRIUS  



 

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS 

 

15. Lankytojų dienos socialinės globos paslaugų mokėjimo galimybes vertina, kainą nustato 

ir Skyrių informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus 

specialistai. 

16. Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas yra nustatomas atsižvelgiant į asmens 

pajamas tik pinigine išraiška. 

17. Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas turi būti sumokėtas per 15 kalendorinių 

dienų nuo kvito gavimo dienos. 

18. Mokėjimas neskaičiuojamas Lankytojo ligos atveju (pateikus gydytojo pažymą) arba tėvų 

kasmetinių atostogų metu (pateikus Tėvų prašymą). 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Dienos socialinės globos skyriaus nuostatai tvirtinami, papildomi ar keičiami Mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu. 

 

 
_________________________________________ 


