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AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Ilgalaikės socialinės globos teikimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) reglamentuoja 
Aukštelkės socialinės globos namų (toliau - Globos namai) ilgalaikės socialinės globos suaugusiems 
asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią, teikimo principus, sąlygas, apgyvendinimo 
tvarką. 
2. Ilgalaikė socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui 
teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 
3. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjai - suaugę asmenys, kuriems dėl proto negalios ar 
psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis ar specialusis nuolatinės slaugos, ar 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. 
4. Globos namuose ilgalaikė 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. GYVENTOJŲ APGYVENDINIMAS IR IŠVYKIMAS 

 
5. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį globos 
namuose, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna 
informaciją apie apgyvendinimą. 
6. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau 
– Siuntimas). 

7. Išrašytas Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, 
rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi Siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo 
(globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas, objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą 
laiką negali apsigyventi Globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo 
galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios. 
8. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams 
ar artimiesiems giminaičiams (ne karantino metu) sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos 
namuose ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis. 
9. Asmuo, kuriam bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, atvykdamas į Globos 
namus, privalo turėti šiuos dokumentus: 

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 



9.2. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą; 
9.3. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą; 
9.4. kompensuojamų vaistų pasą; 
9.5. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo 
įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 
9.6. asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais); 
9.7. pažymą apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį; 
9.8. teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu); 
9.9. sprendimą (SP-9) dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo asmeniui; 
9.10. medicinos dokumentų išrašą (Forma Nr. 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos 
(GKK) išvadomis, diagnoze, paskirtu gydymu, nurodytomis gretutinėmis ligomis, psichiatro 
išvada (nuo dokumento išdavimo iki asmens apgyvendinimo Globos namuose negali būti praėję 
daugiau kaip 3 mėnesiai); 
9.11. medicininių laboratorinių, bakteriologinių, klinikinių tyrimų (kardiograma, bendras 
kraujo tyrimas, biocheminis kraujo tyrimas (gliuk.k, K., Na ir kt.), hepatito C, B antikūnų 
nustatymas, šlapimo tyrimas, išmatų tepinėlis dėl kirminų kiaušinių, išmatų pasėlis, ŽIV testas, 
sifilio RPR tyrimas, plaučių rentgenograma) rezultatai, ginekologo konsultacijos išvados; 
9.12. ilgalaikės socialinės globos paslaugų lėšų kompensavimo sutartį tarp Globos namų 
administracijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą apgyvendinti asmenį Globos namuose. 

10. Globos namuose negali būti apgyvendinami asmenys su šiomis kontraindikacijomis: 
10.1. agresyvūs asmenys, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji 
psichiatrinė pagalba; 
10.2. sergantys ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais; 
10.3. sergantys aktyviąja tuberkulioze; 
10.4. sergantys lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija. 

11. Asmenys, sergantys odos infekcinėmis ligomis, lytiškai plintančiais susirgimais, AIDS gali būti 
apgyvendinami Globos namuose tik pateikę medicinos specialistų išvadą (Forma Nr. 027/a). 

12. Asmuo, kuriam teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, gali savo noru laikinai išvykti 
iš Globos namų svečiuotis pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar 
pažįstamus švenčių dienomis, savaitgaliais ar ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per 
metus (dėl asmeniui svarbių priežasčių asmens, globėjo, rūpintojo ar artimų giminaičių raštišku 
prašymu, gali būti nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Šiuo laikotarpiu socialinės globos asmeniui 
paslaugos Globos namuose  neteikiamos. 

13. Neveiksniam, tam tikrose srityse, ar ribotai veiksniam, tam tikrose srityse, asmeniui, laikinai 
išvykstant svečiuotis savo noru, Globos namai su asmeniu, pas kurį neveiksnus, tam tikrose srityse, 
ar ribotai veiksnus, tam tikrose srityse, asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, 
rūpintoją), sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų, tam tikrose 
srityse, ar ribotai veiksnų, tam tikrose srityse, asmenį. Ši sutartis sudaroma Globos namams turint 
asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus, tam tikrose srityse, ar ribotai veiksnus, tam tikrose srityse, 
asmuo, gyvenamosios vietos savivaldybės išvadą dėl neveiksnų, tam tikrose srityse, ar ribotai 
veiksnų, tam tikrose srityse, asmenį, priimančio asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai prižiūrėti 
neveiksnų, tam tikrose srityse, ar ribotai veiksnų, tam tikrose srityse, asmenį, jo laikino išvykimo 
laikotarpiu. 

 



III. ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR 

TEIKIMAS 

 

14. Asmeniui, apsigyvenus Globos namuose, atliekamas Asmens poreikių vertinimas.  Vertinant 
asmens poreikius, dalyvauja visi reikalingi specialistai, pats asmuo ar, esant poreikiui, asmens 
globėjas, rūpintojas.  

15. Ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio asmeniui sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau 
- ISGP). Pagal galimybes yra užtikrintas paties asmens ar jo globėjo, rūpintojo dalyvavimas sudarant, 
peržiūrint ir tikslinant ISGP. 
16. Asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, teikiamos šios ilgalaikės socialinės globos paslaugos: 

16.1. informavimas; 

16.2. konsultavimas;  

16.3. tarpininkavimas; 

16.4. atstovavimas; 

16.5. apgyvendinimas; 

16.6. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

16.7. darbinių įgūdžių ugdymas; 

16.8. pagalba rengiantis; 

16.9. maitinantis; 

16.10. sveikatos priežiūros paslaugos;  

16.11. laisvalaikio ir užimtumo paslaugos. 
 

IV. SUTARTIES PASIRAŠYMAS 
 
17. Asmuo, kuriam teikiama ilgalaikė socialinė globa ir/ar už jį atsakingas asmuo, savivaldybė ir 
Globos namai, kuriuos atstovauja Globos namų direktorius, pasirašo sutartį, kurioje numatytos 
ilgalaikės socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos 
sąlygos. Sutartis sudaroma nuo asmens apgyvendinimo Globos namuose dienos. 
18. Asmuo, iki sutarties pasirašymo jam priimtina forma, pasirašytinai supažindinamas su 
Gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą Globos 
namuose. 

 

V. ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR 
NUTRAUKIMAS 

 
19. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmeniui gali būti nutraukiamas: 

19.1. nesilaikant Globos namų vidaus tvarkos taisyklių; 
19.2. nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties reikalavimų; 
19.3. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra paslaugos, kurią asmuo 

gauna, poreikio; 
19.4. pačiam prašant. 

 


