
Laikinas atokvėpis 

Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos 

gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, 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. 

Gavėjai Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba 

specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 
(„Neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis 
arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis“). 

Teikimo vieta 

/ paslaugos 

teikėjas 

Institucijoje (laikinas atokvėpis (trumpalaikės socialinės globos paslaugos)) / 

Visagino socialinių paslaugų centras. 

Asmens namuose (laikinas atokvėpis (dienos socialinės globos paslaugos)) / 

Visagino socialinių paslaugų centras. 

Institucijoje (laikinas atokvėpis (dienos socialinės globos paslaugos)) / Visagino 

šeimos ir vaiko gerovės centras. 

Teikimo 

trukmė / 

dažnumas 

Pagal poreikį, tačiau socialinių paslaugų teikimo trukmė per metus negali viršyti 

720 val. 

Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (asmens, kuris namuose augina, 

prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio 

paslaugos gavėjus, skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.), laikino 

atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų. 

Paslaugos 

sudėtis 

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė socialinė globa): 

Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, 

apgyvendinimas, 

psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, 

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, 

asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų 

saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto 

planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, 

apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), 

darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, 

dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas, 

laisvalaikio organizavimas, 

asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas, 

maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), 

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia 

iki 21 m.), 

sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti), 

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius. 

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa): 

Informavimas, 



konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas, 

bendravimas, 

laisvalaikio organizavimas, 

ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 

m.), 

maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), 

asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.), organizavimas, 

psichologinė ir psichoterapinė pagalba, 

pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt., 

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, 

apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus ir 

pan.), 

darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, 

keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), 

sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, 

transporto paslaugų organizavimas, 

kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Ypatumai Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, 

atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) 

ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, ir į laikino 

atokvėpio paslaugos gavėjo poreikius.  

Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas, teikdamas laikino atokvėpio 

paslaugą, lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti 

užtikrintos tam reikalingos sąlygos – suteiktas visas nakvynės inventorius, 

sudaryta galimybė naudotis laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose 

esančiais indais, kitu inventoriumi bei visais patogumais, skirtais žmogaus 

fiziologiniams ir higienos poreikiams patenkinti. 

Laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas laikino atokvėpio paslaugos 

teikimo metu turi užtikrinti asmeniui teikiamų socialinių ir kitų paslaugų 

nepertraukiamumą. 

 

Asmenys, pageidaujantys gauti laikino atokvėpio (trumpalaikės arba dienos (asmens namuose) 

socialinės globos) paslaugą, turi kreiptis į Visagino socialinių paslaugų centrą ir užpildyti Prašymą-

paraišką bei pateikti reikalingus dokumentus.  

Išsamesnę informaciją apie laikino atokvėpio (trumpalaikės arba dienos (asmens namuose) 

socialinės globos) paslaugą teikia Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo 

amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius (Taikos pr. 13, Visaginas), tel. (8 386) 

71 520, el. paštas taida.kringeliene@vspc.lt.  

Asmenys, pageidaujantys gauti laikino atokvėpio (dienos socialinės globos (institucijoje)) paslaugą, 

turi kreiptis į Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą ir užpildyti Prašymą-paraišką bei pateikti 

reikalingus dokumentus.  

Išsamesnę informaciją apie laikino atokvėpio (dienos socialinės globos) paslaugą teikia Visagino 

šeimos ir vaiko gerovės centras (Statybininkų g. 7, Visaginas), tel. (8 386) 75 280, el. paštas 

vsvgc@vsvgc.lt .  
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