
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS APRAŠYMAS 

 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

8.1. Paslaugos pavadinimas Laikinas atokvėpis 

8.2. Paslaugos apibūdinimas 

Laikino atokvėpio paslauga teikiama įstaigoje, 

turinčioje licenciją socialinės globos teikimui institucinei 

socialinei globai senyvo amžiaus asmenims ir institucinei 

socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia. 

Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, 

teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant 

sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose prižiūri, globoja 

(rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino 

atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir 

(ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos 

interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose 

auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu 

gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir 

(ar) slaugos 

Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems laikino 

atokvėpio paslaugas sudaro informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, 

psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

(tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant 

mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, 

bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir 

pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas 

(siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai) ar jo organizavimas, 

laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų 

organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.), maitinimas 

(asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), ugdymo 

organizavimas (suaugusiems asmenims su negalia iki 21 

m.), sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, 

reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Laikino atokvėpio paslaugoms gauti asmuo gali 

kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į 

globos namus.  

Socialinės globos įstaiga pati tvarko laikino atokvėpio 

paslaugų eilę ir tvirtina laikino atokvėpio paslaugų teikimo 

tvarką. 

8.3. 

Paslaugos gavėjo (asmens 

siekiančio gauti paslaugą) 

tipas 

Ši paslauga skirta suaugusiam neįgaliajam (-iesiems) 

asmeniui (-ims), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Gauti laikino atokvėpio paslaugą turi teisę:  

1) Lietuvos Respublikos piliečiai; 



2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys 

leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; 

3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse 

sutartyse numatytais atvejais. 

8.4. 
Paslaugos teikimo būdas 

(tipas) 

Paslauga teikiama ne elektroninėmis priemonėmis 

8.5. 

Paslauga teikiama 

savarankiškai ar valstybei 

perdavus paslaugos teikimo 

funkciją 

 

8.6. 
Ar paslauga teikiama 

atlygintinai/neatlygintinai 

Paslaugos administravimas yra neatlygintinas, tačiau 

paslauga yra atlygintina. 

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. 

1. Tuo atveju, kai paslauga finsuojama iš 

savivaldybių biudžeto, asmens mokėjimo už 

teikiamą laikino atokvėpio paslaugą dydis neturi 

viršyti 50 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai 

asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių 

kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros 

(pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios 

kompensacijos suma (100 procentų) skiriama 

mokėjimui už atokvėpio paslaugą padengti.   

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar 

ne visą parą laikino atokvėpio paslaugos dydis nustatomas 

proporcingai teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 

trukmei. 

2. Tuo atveju, kai sutartis, sudaroma tarp 

paslaugą gaunančio asmens (jam atstovaujančio 

asmens) ir socialinės globos įstaigos, už laikino 

atokvėpio paslaugas apmoka asmuo savo lėšomis 

pagal patvirtintą globos kainą. 

8.7. Paslaugos rezultatas Asmuo gauna laikino atokvėpio paslaugas 

8.8. 
Teisės aktai, reguliuojantys 

paslaugos teikimą 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E  

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. 

birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 

https://www.e-

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

A 

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4FE2312014F  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E
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.28208650B42B/OCyNONspbA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4FE2312014F


Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir 

skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. A1-94 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169  

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/USdjbNTqL

O 

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/OsewOkjZF

q 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. 

vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“  

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF 

Socialinės globos įstaigos nustatyta tvarka 

8.9. Paslaugos inicijavimo forma 

Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos skyrimo (SP-9 

forma)  

Arba – 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 dokumentą (pasą, 

asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą, leidimą laikinai 

gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams), naujo 

pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar kt.) 

2.Neįgaliojo (invalido) pažymėjimą (neįgalumo lygio 

pažyma, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų 

poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės 

slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio 

nustatymo pažymas (SP-1, SP-2 formos) 

3.Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba 

patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

4. Asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą 

(pensijos gavėjo, bedarbio ar kt. Pažymėjimą) 

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) 

4.Kompensuojamų vaistų pasą 

8.10.2. Duomenys apie 

informaciją ir dokumentus, 

Jei laikino atokvėpio paslaugą finansuoja savivaldybė, 

tuomet globos namai iš jos gauna asmens bylos dokumentus 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169
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.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF


kuriuos paslaugos gavėjas 

gauna pats 

ne  vėliau, kaip asmens apgyvendinimo dieną. Asmens bylą 

sudaro: 

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, 

asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas 

laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių 

piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar kt.)  

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 ir kiti dokumentai dėl asmens 

pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo  

6. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su 

priedais)  

7. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už 

socialinę globą dydį  

8. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 

forma). 

8.11. 

Duomenys apie susijusius su 

paslauga veiksmus, nuorodos į 

institucijos svetainės tinklalapį 

www.utenossgn.lt 

8.12. 
Paslaugos teikėjo interneto 

svetainė 

www.utenossgn.lt 

8.13. 

Kitos pastabos ir informacija 

apie paslaugą 

1. Paslaugos gavėjas 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  globėjų ūmi liga, kito šeimos nario 

ūmi liga, nenumatyta komandiruotė ar darbo grafiko 

pakeitimas, šeimos nario mirtis ir kt. svarbios priežastys.  

2. Paslaugos teikimo kriterijai paslaugos teikimo prioritetui 

nustatyti: paslaugos gavėjo globėjas 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 

globėjo darbo grafikas perkeliamas į vakarus ar savaitgalius, 

gili krizė paslaugos gavėjo šeimoje, paslaugos gavėjo būklė 

namuose sukelia konfliktines situacijas, kiti poreikiai: 

paslaugos gavėjo globėjas 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  Laikino atokvėpio paslauga 



8.15. 

Asmens arba padalinio 

atsakingo už paslaugos 

teikimą kontaktiniai duomenys 

 

8.15.1. Osvaldas Žiezdrys 

8.15.2. Direktorius 

8.15.3. telefono ryšio numeris 8 389 73451 

8.15.4. fakso numeris 8 389 71908 

8.15.5. elektroninio pašto adresas 

utenossgn@utenossgn.lt 

8.16. 
Atlygintinai teikiamos 

paslaugos duomenys 

8.16.1. už paslaugą galima sumokėti  paslaugos teikimo 

vietoje  

8.16.2. atlyginimo už paslaugą gavėjo tikslus 

pavadinimas: Utenos socialinės globos namai 

8.16.3. atlyginimo už paslaugą gavėjo įmonės kodas 

               190797098 

8.16.4. atlyginimo už paslaugą gavėjo banko duomenys: 

A/S LT087300010042008478; AB bankas“Swedbank“; 

banko kodas 73000 

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: 

suaugusiems neįgaliems asmenims 

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, globėjų) 

poreikį. Tarp trumpalaikės socialinės globos paslaugos, kai 

ji teikiama stacionarioje globos įstaigoje, ir laikino 

atokvėpio paslaugos teikimo turi būti ne trumpesnė nei 

14 dienų pertrauka 

 8.18.3. paslaugos suteikimo kaina:  

Socialinės globos kaina yra skelbiama globos namų 

internetinėje svetainėje adresu: www.utenossgn.lt 

Socialinės globos kainą su negalia ir su sunkia negalia 

kasmet tvirtina SADM.  

Laikino atokvėpio paslaugos kaina yra išskaičiuojama iš 

socialinės globos kainos. 

         

                                    

____________________ 
 


