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TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO VENTOS SGN TVARKOS 
APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trumpalaikės socialinės globos teikimo aprašas (toliau tekste - tvarkos aprašas) reglamentuoja 

Ventos socialinės globos namų (toliau tekste - globos namai) trumpalaikės socialinės globos 

suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichikos ir (ar) kompleksinę negalią, teikimo principus, 

sąlygas, apgyvendinimo tvarką. Tai yra vidaus veiklos dokumentas, kurio paskirtis nustatyti 

trumpalaikės socialinės globos paslaugas ne mažiau kaip 12 vai. per parą, iki 6 mėnesių per metus 

arba iki 5 parų per savaitę. 

2. Trumpalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, 

nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 

3. Globos namuose trumpalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis LR 

Socialinių paslaugų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinės 

globos normų aprašu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės globos teikimą. 

II. ASMENŲ APGYVENDINIMO TVARKA IR MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKES 
SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS 

4. Globos namuose trumpalaikės socialinės globos gavėjai - suaugę asmenys, kuriems dėl proto 

negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės 

slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių arba vidutinių poreikių lygis. 

5. Asmenys trumpalaikei socialinei globai gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai 

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

(jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu. 

6. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas savivaldybės ir 

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

savivaldybės ir socialinės globos įstaigos. 

7. Kai trumpalaikė socialinės globa teikiama ir finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas 

gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir globos namų: 

7.1. asmuo apgyvendinamas globos namuose vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių 



paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 43-157; 2007, Nr. 32-1162) 

nuostatomis; 

7.2. asmuo už teikiamą trumpalaikę socialinę globą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas 

tvarkos aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo 

už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510); 

7.3. trumpalaikė socialinė globa finansuojama pagal LR Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą 

Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" (Žin., 

2006, Nr. 110-4163). 

8. Kai trumpalaikė socialinės globa teikiama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens 

(jam atstovaujančio asmens) ir globos namų, asmuo už trumpalaikę socialinę globą moka pilną 

socialinės globos kainą. 

9. Asmuo išvykęs gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą, moka pilną socialinės globos kainą. 

III. DOKUMENTAI REIKALINGI APGYVENDINANT ASMENĮ GLOBOS 

NAMUOSE 

10. Asmuo, atvykdamas į Ventos socialinės globos namus, privalo turėti šiuos dokumentus: 

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

10.2. neįgaliojo pažymėjimą; 

10.3. specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą; 

10.4. kompensuojamų vaistų pasą; 

10.5. asmens banko sąskaitos sutartį, banko mokėjimo kortelės sutartį ir kortelę. 

11. Savivaldybės socialinės paramos skyrius privalo pateikti šiuos dokumentus: 

11.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo 

įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 

11.2. asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais); 

11.3. pažymą apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį; 

11.4.Teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu); 

11.5. sprendimą dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo asmeniui (SP-9); 

11.5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis 

(nuo dokumento išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos namuose negali būti praėję daugiau 

kaip 3 mėnesiai); 

11.6. trumpalaikės socialinės globos paslaugų lėšų kompensavimo sutartį tarp globos namų 

administracijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose; 

11.7. medicininių laboratorinių, bakteriologinių, klinikinių (hepatito B, hepatito C, ŽIV, lytiškai 

plintančių ligų, tuberkuliozės) tyrimų rezultatai, ginekologo konsultacijos išvados. 

12. Globos namuose negali būti apgyvendinami asmenys su šiomis kontraindikacijomis: 



12.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji 

psichiatrinė pagalba; 

12.2. ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais; 

12.3. aktyviąja tuberkulioze; 

12.4. odos infekcinėmis ligomis; 

12.5. lytiškai plintančiais susirgimais; 

12.6. sergantys AIDS; 

12.7. lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija. 

13. Dėl aukščiau išvardintų kontraindikacijų nebuvimo turi būti pateiktos specialistų išvados 

formoje 027/a. 

14. Gyventojas, kuriam teikiama trumpalaikė socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir globos 

namai pasirašo, sutartį, kurioje numatytos trumpalaikės socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo 

laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne 

daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo globos namuose. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Trumpalaikės socialinės globos vietų skaičius suaugusiems asmenims ir kaina skelbiama 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje 

svetainėje. 

14. Už asmens apgyvendinimą ir dokumentų priėmimą, kurie reikalingi apgyvendinant asmenį 

socialinės globos namuose, atsako socialinio darbo padalinio vadovas, vyr. slaugytojas, buhalteris. 

15. Už šios tvarkos aprašo vykdymo kontrolę atsakingas direktoriaus pavaduotojas. 


