
 

KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS INFORMUOJA APIE 

TEIKIAMAS BENDRĄSIAS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR DIENOS SOCIALINĖS 

GLOBOS PASLAUGAS 

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS ORGANIZUOJA IR TEIKIA: transporto 

paslaugas vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus 

asmenims; maitinimo organizavimo paslaugas, aprūpina būtiniausiais drabužiais ir avalyne asmenis, 

kurie registruoti darbo biržoje ir neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, daugiavaikes šeimas, kitas 

skurstančias šeimas, vienišus pensininkus, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis bei 

asmenims su negalia; išduoda technines pagalbos priemones neįgaliems asmenims; atstovauja 

pagyvenusių, senų ir neįgalių asmenų interesus teismuose nustatant rūpybą ir paskiriant rūpintojus, 

atstovauja ir tarpininkauja sutvarkant dokumentus socialinės rizikos grupių asmenims; informuoja, 

konsultuoja, atstovauja, tarpininkauja, organizuoja ir teikia sociokultūrines paslaugas, ugdo ir 

palaiko socialinius įgūdžius socialinėje atskirtyje ir rizikoje esantiems asmenims. Skyriaus vadovė 

Rasa Zeniauskienė, tel. 410844, el. paštas – rasa.zaniauskiene@klaipeda.lt,  

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKYRIUS ORGANIZUOJA IR TEIKIA: 
pagalbos į namus paslaugas asmenims, kurie pripažinti nedarbingais arba kuriems nustatytas didelių 

ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir senyvo amžiaus asmenims nuo 70 metų (specialiųjų 

poreikių lygis nebūtinas). Pagalbos į namus paslaugos, tai: asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas; maitinimo organizavimas; pagalba tvarkant namus; tarpininkavimas ir atstovavimas; 

bendravimas; informavimas; konsultavimas; pagalba skalbiant ir lyginant; lydėjimas; smulkūs namų 

ūkio darbai. Skyriaus vadovė Sigita Beržinienė, tel. 410844, el. paštas – 

sigita.berziniene@klaipeda.lt,  

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS ORGANIZUOJA IR TEIKIA: dienos socialinės 

globos asmens namuose paslaugas asmenims su sunkia fizine negalia nuo 18 metų, kuriems 

nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis: darbingo amžiaus asmenims, kurie teisės aktų 

nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei nustatytas fizinis ir socialinis nesavarankiškumas 

(neteikiama turintiems psichikos sutrikimų); senyvo (pensinio) amžiaus asmenims, kuriems teisės 

aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei nustatytas fizinis ir 

socialinis nesavarankiškumas (neteikiama turintiems psichikos sutrikimų). Dienos socialinės globos 

paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną. Skyriaus vadovė (l.a.p.). Aušra Prišmontienė, tel 

258511, el. paštas – ausra.prismontiene@klaipeda.lt,  

INFORMACIJA TEIKIAMA: tel. 31 18 95, tel. 30 07 06 arba BĮ Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centre, 15 kab., Taikos pr. 76, darbo dienomis nuo 8.00-12.00 ir nuo 13.00-17.00, 

penktadieniais 8.00-12.00, 13-15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45. Daugiau informacijos 

apie teikiamas paslaugas galite rasti – http://klaipeda.parama.lt 

CENTRO ADMINISTRACIJA: direktorė Diana Stankaitienė, tel. .314673, el. paštas – 

dianastankaitiene@klaipeda.lt, direktorės pavaduotoja Eglė Buivydaitė, tel. 300707, el. paštas - 

b.egle@takas.lt, vyresn. specialistė Birutė Taburkina, tel. 311185, el. paštas – spc@takas.lt  
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