
PATVIRTINTA 

    Padvarių socialinės globos namų 

direktoriaus   

    2018 m.  liepos m. 10 d. 

                                                           įsakymu Nr.1-25-(1.2)          

 

PADVARIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

LAIKINO ATOKVĖPIO INSTITUCIJOJE PASLAUGOS TEIKIMO  

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1 Laikino atokvėpio institucijoje paslaugos paskirtis – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas, 

asmenims su proto ar psichikos negalia, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba 

didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, senyvo amžiaus asmenims, kuriems  nustatytas 

didelių specialiųjų poreikių lygis, kurių artimieji dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, 

atostogų, mokymosi ar studijų bei kitų priežasčių) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti 

ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, teikiama kompleksinė, 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 
1.2. Globos namuose laikino atokvėpio institucijoje paslauga organizuojama ir teikiama 

vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų 

katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

laikino atokvėpio paslaugų teikimą institucijoje. 

 
II. PRIĖMIMAS IR REIKALINGI DOKUMENTAI PASLAUGAI GAUTI  

 
2.1. Globos namuose laikino atokvėpio institucijoje paslaugos gavėjai – senyvo amžiaus asmenys, 

kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, KURIEMS dėl proto negalios ar 

psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis.  
2.2. Asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas 

organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam 

atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu. 
2.3. Laikino atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas 

gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas 

gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos. 
2.4. Paslauga teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo 

(jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį, bet neilgiau nei iki vieno mėnesio. Pirmenybė gauti laikino 

atokvėpio paslaugai bus sudaryta asmenis, kurie šią paslaugą nori gauti 7 paroms. 

2.5. Privalomi dokumentai asmens apgyvendinimui globos įstaigoje: 

2.5.1.  asmens, norinčio apsigyventi globos namuose ar jo globėjo, prašymas; 

2.5.2.  neįgaliojo pažymėjimas; 

2.5.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė); 

2.5.4. darbingumo lygio pažyma išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) 

prie Socialinės ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms); 

2.5.5.  Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą), kurioje 

nurodyta, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamosiomis ligomis: 

2.5.5.1. ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais; 

2.5.5.2. aktyviąja tuberkulioze; 

2.5.5.3. odos infekcinėmis ligomis;  



2.5.5.4. lytiškai plintančiais susirgimais;  

2.5.5.5. segantys AIDS. 

2.5.6. kompensuojamų vaistų pasas. 

2.7. laikino atokvėpio įstaigoje paslauga neteikiama asmenims, kurie priėmimo metu yra agresyvaus 

elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams ir kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;   

2.8. Padvarių socialinės globos namuose asmeniui teikiamos paslaugos: 

2.8.1. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo; 

2.8.2. apgyvendinimo; 

2.8.3. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo; 

2.8.4. darbinių įgūdžių ugdymo; 

2.8.5. laisvalaikio organizavimo; 

2.8.6. asmens higienos paslaugų organizavimo; 

2.8.7. maitinimo paslaugų organizavimo; 

2.8.8. sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo; 

2.8.9. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

2.9. Laikino atokvėpio institucijoje paslaugos kaina tvirtinama kalendoriniams metams,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 “ Dėl 

socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo “. 

2.10. Laikino atokvėpio paslaugų laisvų vietų skaičius ir kaina kalendoriniams metams skelbiama 

Padvarių socialinės globos namų internetinėje svetainėje. 

 

III.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

        3.1.Šis aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Padvarių socialinės globos namų direktoriaus 

įsakymu. 
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