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AKNYSTOS  SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

8.1. Paslaugos pavadinimas Laikino atokvėpio paslaugos teikimas  

8.2. Paslaugos apibūdinimas 

Laikino atokvėpio paslauga teikiama įstaigoje, turinčioje 

licenciją socialinės globos teikimui : institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia. 

       Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikių ir būtinų 

paslaugų kompleksas asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, 

jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų 

priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis, studijos ir 

t.t.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti 

šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa savo 

namuose. 

Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems laikino atokvėpio 

paslaugą sudaro apgyvendinimas (paslaugos gavėjas naudojasi 

privatumą gamantuojančiomis gyvenamosiomis patalpomis, 

atitinkančiomis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus, 

aprūpinama reikiamais baldais, minkštu inventoriumi), 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas,  laisvalaikio organizavimas (valstybinių, religinių, 

kalendorinių švenčių šventimas, kultūriniai renginiai, saviveiklos 

organizavimas, dainavimas, šokiai, gimtadienių šventės, 

televizijos laidų žiūrėjimas, naudojimasis kompiuteriu bei prieiga 

prie interneto,, švietėjiška, sportinė veikla), kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių lavinimas, maitinimo organizavimas (maitinimas 

organizuojamas keturis kartus per dieną, sudaroma galimybė 

susipažinti su dienos meniu, įvertinami neįgalių asmenų rijimo, 

kramtymo funkcijų sutrikimai ir, esant poreikiui, taikoma maisto 

konsistenciją koreguojanti dieta, užtikrinama individuali 

personalo pagalba juos maitinant), asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas (pagalba rengiantis, prausiantis, aprūpinimas 

individualiomis asmens higienos priemonėmis, plaukų kirpimas, 

barzdos skutimas, sauskelnių keitimas, pagalba tualete ir kt.), 

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant 

pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir 

atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinės 

veiklos ir užimtumo paslauga (siuvimas, mezgimas, dailės 

dirbiniai, lipdymas, muzika, maisto gaminimas virtuvėlėse, 
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patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas (pagal poreikį aprūpinamas 

medikamentais, tvarsliava, slaugos priemonėmis, konsultuoja 

sveikatos priežiūros specialistai, atliekamas pragulų, žaizdų 

profilaktika ir gydymas), sielovados paslauga (sudaroma 

galimybė lankytis bažnyčioje, švenčiamos religinės šventės, 

keletą kartų metuose gyventojus lanko klebonas, teikiama 

laidojimo paslauga), transporto organizavimas, kitos paslaugos, 

reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

8.3. 

Paslaugos gavėjo (asmens 

siekiančio gauti paslaugą) 

tipas 

Ši paslauga skirta suaugusiems asmenims turintiems proto negalią 

ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 

procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis. 

8.4. 
Paslaugos teikimo būdas 

(tipas) 

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis 

8.5. Paslaugos teikimo tikslas 

Suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, 

kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti 

jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo 

rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime. 

8.6. 
Ar paslauga teikiama 

atlygintinai/neatlygintinai 

Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau paslauga 

yra atlygintina. 

 Laikino atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal 

sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo 

ir globos namų. 

8.7. Paslaugos rezultatas Asmuo gauna laikino atokvėpio paslaugą 

8.8. 

Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos 

teikimą 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14d. 

nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų 

katalogo patvirtinimo“. 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 

m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos 

normų aprašo patvirtinimo“  

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq 

Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka dėl socialinių paslaugų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCmypl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
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skyrimo. 

8.9. 
Paslaugos inicijavimo 

forma 

  Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 

forma), pildoma įstaigoje. 

8.10. 

  

8.10.1. Duomenys ir 

informacija, kurią turi 

pateikti asmuo, siekiantis 

gauti paslaugą  

 

Asmuo atvykdamas į globos namus turi pateikti dokumentus: 

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens 

tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi 

Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);  

2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, 

kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą; 

3. Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, 

darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio 

nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 

formos); 

4. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a);  

5. Teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo 

(rūpintojo) paskyrimo (jei tokia yra); Jei paslaugos gavėjas yra 

neveiksnus ir jam priskirtas globėjas artimasis, pristatomas notaro 

patvirtintas sutikimas, kad pablogėjus   globotinio sveikatos 

būklei globos namų pagalba asmuo būtų gydomas bet kurioje 

sveikatos apsaugos įstaigoje.  

5. Kompensuojamų vaistų pasas (jei toks yra). 

8.12. 
Paslaugos teikėjo interneto 

svetainė 

www.aknystossgn.lt 

8.13. 
Kitos pastabos ir 

informacija apie paslaugą 

   8.13.1. Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai į socialinės 

globos namų administraciją dėl paslaugos suteikimo turi kreiptis 

ne vėliau kaip trys dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo o 

iškilus nenumatytoms aplinkybėms – tą pačią dieną  po 

aplinkybių atsiradimo, pvz.: vieno iš tėvų ar globėjų ūmi liga, kito 

šeimos nario ūmi liga, nenumatyta komandiruotė ar darbo grafiko 

pakeitimas, šeimos nario mirtis ir kt. svarbios priežastys. 

   8.13.2. Paslaugos teikimo kriterijai paslaugos teikimo prioritetui 

nustatyti: bent vienas iš paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų serga, 

paslaugos gavėjo šeimoje yra mažamečių vaikų, paslaugos gavėją 

globoja ar prižiūri vienas iš tėvų, paslaugos gavėjo šeimoje yra 

kiti sergantys ar neįgalūs šeimos nariai, paslaugos gavėjo tėvų ar 

globėjų darbo grafikas perkeliamas į vakarus ar savaitgalius, gili 

krizė paslaugos gavėjo šeimoje, paslaugos gavėjo būklė namuose 

sukelia konfliktines situacijas, kiti poreikiai: paslaugos gavėjo 

tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti, jiems reikia lydėti kitą 

šeimos narį – vaiką ar suaugusį į kelionę, paslaugos gavėjo šeimai 

reikia pailsėti, paslaugos gavėjo šeimai iškyla būtinybė atlikti 

ūkio ar žemės priežiūros darbus ir kt.     ir nurodo priežastį, dėl 

kurios prašoma suteikti paslaugą. 

8.14. Raktažodžiai  Trumpalaikė globa, laikino atokvėpio paslauga 

8.15. 

Globos įstaigos 

kontaktiniai duomenys 

 

8.15.1. Aknystos socialinės globos namai 

8.15.2. Direktorius Arūnas, Kiaušas 

8.15.3. telefono ryšio numeris: 838157800 

8.15.4. fakso numeris: 838157800 
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8.15.5. elektroninio pašto adresas: 

aknysta.sekretore@gmail.com 

8.17. 
Paslaugos grupavimo 

duomenys 

8.17.1. institucijų veiklos sritys, kurioms priskiriama paslauga  

– Socialinės apsaugos paslaugos 

8.17.2. gyvenimo įvykiai, kuriems priskiriama paslauga – 

neįgalumo atveju 

8.18. 

Duomenys apie 

neelektroninėmis 

priemonėmis teikiamą 

paslaugą 

8.18.1.  Esminiai paslaugos teikimo žingsniai:  

asmeniui ar jo globėjui, rūpintojui užtikrinama galimybė 

susipažinti su globos įstaiga ir jos teikiamomis paslaugomis; 

asmeniui atvykus į globos namus, yra įvertinami jo poreikiai 

būtinoms konkrečioms paslaugoms gauti; 

pasirašoma sutartis tarp asmens (globėjo) ir globos namų 

(Priedas Nr.1); 

asmeniui sudaromas Individualus socialinės globos planas; 

užtikrinamos asmens poreikius atitinkančios paslaugos 

aprašytos 8.2. punkte; 

8.18.2. paslaugos suteikimo trukmė - paslauga paslaugos 

gavėjui gali būti teikiama ne mažiau kaip 8 val. per parą iki 24 

valandų per parą / 5 parų per savaitę,  maksimali nepertraukiama 

trukmė – 1 mėn., išimtinais atvejais iki 3 mėn. atsižvelgiant į 

paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. 

   8.18.3. paslaugos suteikimo kaina: 

      Trumpalaikės socialinės globos kaina yra skelbiama globos 

namų internetinėje svetainėje adresu:  www.aknystossgn.lt  

Socialinės globos kainą su negalia ir su sunkia negalia kasmet 

tvirtina SADM. 

Laikino atokvėpio paslaugos kaina yra išskaičiuojama iš 

trumpalaikės socialinės globos kainos. 

 

________________________________ 

http://www.aknystossgn.lt/

