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Eil.

Nr.

Tvarkos, taisyklių pavadinimas Data Nr.

1. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro pareigybių

sąrašas

2022-09-30 D-666

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro struktūra

2. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre taisyklės

2018-08-17 D-249

2020-05-04 D-187

3. Pagalbos pinigų mokėjimo Druskininkų savivaldybės Socialinių

paslaugų centre tvarkos aprašas

2021-02-23 D-106

4. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos

teikimo Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

Neįgaliųjų centre tvarkos aprašas

2021-07-19 D-368

5. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro turto

nurašymo 

2018-01-29 D-34

6. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo laiko

apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

2022-09-30 D-667

7. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Personalo

samdymo ir išsaugojimo politika

2018-08-16 D-248

8. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Koronoviruso

(COVID-19) profilaktikos, kontrolės priemonių ir konkrečių

veiksmų taikymo tvarka

2020-03-31 D-145

9. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Nuotolinio

darbo tvarkos aprašas

2020-03-30 D-143

10. Transporto organizavimo paslaugos teikimo Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2021-05-06 D-231

Transporto organizavimo paslaugos teikimo Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo 16, 20

punktų pakeitimas

2021-05-13 D-246

11. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Etikos ir

gerovės politika

2019-03-30 D-125

2020-04-17 D-168

12. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Etikos

kodeksas

2017-12-04 D-401

13. Savanoriškos veiklos organizavimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2020-04-28 D-182

14. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro kokybės

politika

2018-09-21 D-311

15. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų

darbo laiko grafikas

2020-05-04 D-188

16. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vidaus

tvarkos taisyklės (integralios)

2019-12-31 D-425

17. Savanoriškos veiklos organizavimo taisyklės Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre karantino Lietuvos

Respublikos laikotarpiu

2020-04-06 D-161

18.. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vykdomos

fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir

finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros

2018-10-04 D-341



19. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinių

paslaugų gavėjų įsitraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir

vertinimo politiką ir procedūros 

2021-03-13 D-112

20. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinių

paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

2018-11-12 D-402

2020-04-24 D-177

21. Partnerystės principo įgyvendinimas Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2018-10-17 D-372

22. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

2019-01-24 D-29

23. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų dienos

centro paslaugų gavėjų asmens bylos dokumentų rengimas

2018-12-31 D-460

24. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų dienos

centro veiklos aprašas

2018-12-31 D-461

2019-02-12 D-56

25. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinių

paslaugų gavėjų įsitraukimo į individualaus planavimo procesą

procedūros 

2019-03-13 D-111

26. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuolatinio

paslaugų gerinimo ir mokymosi  sistema

2019-03-15 D-114

27. Veiksmų Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

2020-10-07 D-421

28. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro dovanų, gautų

pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai

skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir

eksploatavimo tvarkos aprašas

2020-10-07 D-423

29. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir

darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę

iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas

2020-11-04 D-477

30. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centro turto pardavimo

viešuosiuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

2018-01-12 D-25

31. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinių

paslaugų gavėjų teisių chartija

2018-10-04 D-340

32. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre taisyklės

2018-11-13

2020-04-15

D-405

D-167Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre taisyklės

(nauja redakcija)

33. Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre aprašas

2019-11-04 D-376

34. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrui skirtų

valstybės biudžeto lėšų administravimo, dalyvauti vertinant

asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje tvarkos aprašas

2019-09-11 D-310

2022-03-09 D-204

35. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro intensyvios

pagalbos teikimo globos centre tvarkos aprašas

2021-10-21 D-531

36. Informacijos apie pažeidimus Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašas

2019-11-25 D-390

37. Tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2020-05-12 D-194

38. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbo tvarkos

taisyklės teikiant dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas

2016-12-16 D-272

39. COVID-19 atmintinė 2020-04-21 D-172

40. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centro

budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas

2021-09-28 D-476

41. Dienos socialinės globos teikimo asmens namuose tvarkos aprašas 2015-12-16 D-232

42. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro viešųjų 2021-02-25 D-114



pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės

43. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro dienos

socialinės globos skyriaus nuostatai

2014-06-03 D-86

44. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

inventorizacijos taisyklės

2017-12-04 D-402

45. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio

skyriaus veiklos nuostatai

2015-06-01 D-86

46. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašas

2017-02-01

2021-01-04

D-35

D-1

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2021-04-27 D-209

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2021-07-30 D-382

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2022-01-05 D-2

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2022-02-21 D-127

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2022-12-09 D-960

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo

apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimo

2022-12-14 D-969

47. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose

organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

2016-12-28 D-287

48. Vaiko laikinosios priežiūros vykdymo procedūrų Druskininkų

savivaldybės socialinių paslaugų centre pakeitimo

2020-06-15

2021-10-08

D-262

D-514

49. Anketų apie Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

globos centre gautų paslaugų kokybę

2020-06-15 D-264

50. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro sąskaitų

planas

2018-12-31 D-457

51. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo tvarkos

taisyklės

2020-06-16 D-268

52. Netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms, degalų

išlaidų kompensavimo Druskininkų savivaldybės socialinių

paslaugų centre taisyklės

2017-12-29 D-435

53. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro skolų

pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo tvarka

2014-12-29 D-189

54. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro tarnybinių

lengvųjų, specialiųjų automobilių naudojimo taisyklės

2015-06-02 D-90

55. Reagavimo į vaiko teisių pažeidimus Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų globos centre schema

2020-10-21 D-451

56. Susitarimo dėl socialinių paslaugų teikimo ir pagalbos organizavimo

globos centre

2020-10-20 D-449

57. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

globos centro paslaugų gavėjų konfidencialumo deklaracija

2020-09-09 D-375

58. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

krizių valdymo globos centre tvarkos aprašas

2020-10-05 D-431

59. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

globos centre teikiamų paslaugų sąrašas

2021-10-19 D-527

60. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro privalomų

globos centro paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentų

2021-10-19 D-528

61. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centro globos centre aprašas

2020-02-27 D-111

62. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinių

paslaugų gavėjų teisių chartija

2018-10-04 D-340

63. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro korupcijos 2020-11-09 D-484



prevencijos 2021-2022 metų programa

64. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro paramos ir

labdaros teikimo ir gavimo taisyklės

2020-09-07 D-373

65. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vidaus

kontrolės politika

2020-12-15 D-552

66. Pagalbos į namus paslaugų teikimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2021-03-31 D-172

67. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

2021-06-15 D-309

68. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro psichologinio

smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių darbo

sąlygų gerinimo tvarkos aprašas

2021-07-28 D-378

2021-07-29 DA-140

69. Asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centre

procedūros

2021-10-20 D-529

70. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centro

nuostatai

2018-06-26 D-204

2019-06-14 D-219

71. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centre

teikiamų paslaugų sąrašas

2021-10-19 D-527

72. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro privalomų

globos centro paslaugų gavėjo asmens bylos dokumentų sąrašas

2021-10-19 D-528

73. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centro

paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

2019-06-17 D-221

74. Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių

įgyvendinimo Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

tvarkos aprašas

2018-07-23 D-234

2020-04-21 D-171

75. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro kelių

motorinių transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinio

tvirtinimo

2020-06-02 D-239

76. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro pirmosios

pagalbos rinkinio tvirtinimo

2020-06-02 D-241

77. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo

darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką

veikiančių medžiagų tvarkos aprašo patvirtinimo

2020-06-18 D-273

78. Incidentų aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo

patvirtinimo

2020-08-20 D-347

Incidentų registravimo žurnalas

79. Priešgaisrinės saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų

instruktavimo Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų

centre tvarkos aprašas

2021-02-19 D-65

80. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų ir

lankytojų saugos reikalavimų karantino metu tvarkos aprašas

2020-05-15 D-200

82. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

savarankiško gyvenimo namų gaisrinės saugos reikalavimų

atmintinės patvirtinimo

2020-07-14 D-307

Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė 2020-07-14 D-307

83. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir

darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę

iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas

2020-11-04 D-477

84. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos

centre psichologo teiktų konsultacijų aprašo formos patvirtinimo

2022-01-07 D-29

85. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo

2022-01-25 D-78

86. Dėl lengvojo automobilio kelionės lapo patvirtinimo 2022-01-19 D-85



87. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro ir vaiko

budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų

teikimo sutarties patvirtinimo

2022-01-26 D-85

88. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

slaugytojo padėjėjų darbo laiko normos ir darbo laiko grafiko

patvirtinimo

2022-01-25 D-81

89. Savitarpio pagalbos grupės organizavimo Dėl Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-02-09 D-108

90. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų

tarnybai pateikti informaciją, sąrašo

2022-02-23 D-132

91. Dėl darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo

nuo psichiką veikiančių medžiagų procedūros tvarkos aprašo

patvirtinimo

2022-06-18 D-273

92. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro viešųjų

pirkimų komisijos reglamento patvirtinimo

2022-03-30 D-206

93. Dėl psichosocialinės pagalbos teikimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre tvarkos aprašas

2022-06-27 D-437

94. Mokymų pagal globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių ir

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir

konsultavimo programą ir išvadų rengimas

2022-04-04 D-250

95. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo 2022 m. plano

patvirtinimo

2022-04-28 D-272

2022-05-10 D-442

96. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro

intervizijų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2022-06-29 D-442

97. Dėl budinčių globotojų mokymų organizavimo Druskininkų

savivaldybės Socialinių paslaugų centre procedūrų patvirtinimo

2022-07-28 D-507

98. Dėl Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globėjo

(rūpintojo) vaikui parinkimo komisijos darbo reglamento

patvirtinimo

2022-0801 D-518

99. Dėl asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, poreikio

asmeniui dalyvauti vertinant Druskininkų savivaldybės Socialinių

paslaugų centre procedūrų patvirtinimo

2022-11-28 D-922

100. Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centre

2022-12-08 D-957
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