
VILNIAUS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS VAIKAMS TEIKIMO IR

ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO 

2021 m.              d. Nr. A27(1)-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8  dalies
2 punktu,  Lietuvos  Respublikos  socialinių  paslaugų  įstatymo  13  straipsnio  1  dalimi,  Socialinių
paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
balandžio  5  d.  įsakymu  Nr.  A1-93  „Dėl  Socialinių  paslaugų  katalogo  patvirtinimo“  (suvestinė
redakcija nuo 2021-08-24), 8.72 ir 11.4. papunkčiais: 

1. T  v  i  r  t  i  n  u  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo  ir
organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r  i  p  a  ž  į  s  t  u   netekusiu galios  Vilniaus  rajono savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2020 m.  lapkričio  9  d.  įsakymą Nr.  A27(1)-2967 „Dėl  Laikino atokvėpio  paslaugos
vaikams  su  negalia  teikimo  ir  organizavimo  Vilniaus  rajono  savivaldybėje  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“.

3.    P a v e d u:
3.1.  Laikino  atokvėpio  neįgaliesiems  vaikams  Vilniaus  rajono  savivaldybėje  paslaugos

teikimo kontrolę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui
skyriui.

3.2.  Ūkio skyriui  paskelbti  šį  įsakymą Teisės  aktų registre,  Viešųjų ir  tarptautinių  ryšių
skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorė              Liucina Kotlovska

Parengė
Ivona Stasilovič
Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui
skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8-5) 2401490

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m.                   d. 
įsakymu Nr. A27(1)- 

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS VAIKAMS TEIKIMO IR
ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laikino atokvėpio paslaugos neįgaliesiems vaikams teikimo ir organizavimo Vilniaus
rajono  savivaldybėje  tvarkos  aprašas  (toliau  -  Tvarkos  aprašas)  apibrėžia  laikino  atokvėpio
paslaugos teikimo tvarką, būdus ir trukmę, gavėjus, laikino atokvėpio paslaugos nustatymo tvarką,
terminus ir  prioritetus  laikino atokvėpio paslaugai gauti,  taip pat prašymų ir  dokumentų laikino
atokvėpio paslaugai gauti pateikimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1.  Laikino  atokvėpio  paslauga  –  trumpalaikio  pobūdžio  specialiosios  socialinės

priežiūros ir (arba) socialinės  globos paslaugos,  teikiamos vaikams su negalia  (toliau -  Tikslinė
grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie
laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti;

2.2.  Laikino  atokvėpio  paslaugos  teikėjas –  socialinių  paslaugų  įstaigos,  kaip  jos
apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  socialinių  paslaugų  įstatyme,  teikiančios  laikino  atokvėpio
paslaugą;

2.3. Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su
Tikslinės grupės asmeniu ir jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina). 

2.4. Neįgalusis -  asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis
darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos  civiliniame  kodekse,  Lietuvos  Respublikos  socialinių  paslaugų  įstatyme,  Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir
akušerijos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

4.  Laikino atokvėpio  paslaugos tikslas  –  sudaryti  sąlygas  tikslinės  grupės  artimiesiems
derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens auginimu, priežiūra, globa
(rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir
poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

II SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS GAVĖJAI

5. Laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjai  -  Tikslinės grupės artimieji,  gyvenantys
Vilniaus rajone ir auginantys neįgaliuosius vaikus, kuriems nustatytas asmens (šeimos) socialinių
paslaugų poreikis.

6. Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas - Tikslinės grupės asmuo, t. y. neįgalusis vaikas iki
18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka
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nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis.

III SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SKYRIMO IR DOKUMENTŲ TEIKIMO TVARKA

7. Skiriant laikino atokvėpio paslaugą, laikomasi šių prioritetų:
7.1. bent vienas Tikslinės grupės artimasis serga lėtinėmis ligomis;
7.2. Tikslinės grupės šeimoje auga mažametis vaikas ar vaikas iki 14 metų arba neįgalusis;
7.3. Tikslinės grupės asmenį augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas asmuo;
7.4. bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu,

dienotvarkė  yra  pasikeitusi  dėl  įvairių  su  darbo  santykiais  susijusių  aplinkybių  (pvz.:  dėl
komandiruotės, laikino darbo grafiko pasikeitimo, naujo darbo paieškos ir pan.) ir dėl to sudėtinga
tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu;

7.5. bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu,
ištiko  krizė  (pvz.:  artimojo  netektis,  skyrybos,  sveikatos  problemos  ir  pan.)  ir  dėl  to  sudėtinga
tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu.

8.  Jeigu  Tikslinės  grupės  asmuo  atitinka  aukščiau  išvardytus  kriterijus  (7.1.  –  7.5.),
pirmenybė teikiama daugiausiai kriterijų atitinkančiam paslaugos gavėjui.

9.  Jei  keli  Tikslinės  grupės  asmenys  atitinka  vienodą  kriterijų  skaičių,  eiliškumas
nustatomas pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.

10. Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo vienas iš Tikslinės grupės artimųjų kreipiasi į
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Socialinių paslaugų šeimai ir
vaikui skyrių (toliau - Skyrius) ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma
SP-8)  (toliau  – Prašymas),  jo  priedus  bei  pateikia  šių  dokumentų  originalus,  kurie,  padarius  jų
kopijas, grąžinami (jeigu kreipiamasi paštu, pateikia patvirtintas dokumentų kopijas):

10.1.  Tikslinės  grupės  asmens  ir  laikino  atokvėpio  paslaugos  naudos  gavėjo  (vieno  iš
Tikslinės grupės artimųjų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio
pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą) (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, kopija nedaroma);

10.2.  Neįgalumo  ir  darbingumo  nustatymo  tarnybos  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo
ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą;

10.3.  Tikslinės  grupės  asmens  įprastinę  (laisva  forma)  dienotvarkę,  kurioje  turi  būti
aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos);

10.4. dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto (-ų) suteikimą:
10.4.1. prioritetui, nurodytam Tvarkos aprašo 7.1. papunktyje, pagrįsti pateikiamas teisės

aktų  nustatyta  tvarka  pasirinkto  pirminės  ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas
teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo,
nurodytas Tvarkos aprašo 7.1. papunktyje, serga lėtine liga;

10.4.2. prioritetui, nurodytam Tvarkos aprašo 7.4. papunktyje, pagrįsti pateikiama pažyma
iš  darbovietės  ar  Užimtumo  tarnybos  prie  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo
ministerijos apie esamas ir planuojamas asmens, nurodyto Tvarkos aprašo 7.4. papunktyje, veiklas,
susijusias su darbo santykiais (nukrypimus nuo įprasto darbo grafiko, numatomas komandiruotes ir
jų laikotarpius,  vykdomą naujo darbo paiešką, kitą informaciją apie veiklas,  susijusias su darbo
santykiais, dėl kurių tikslinės grupės artimajam sudėtinga pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu);

10.4.3.  kiti  dokumentai,  kuriais  galima  pagrįsti  prioriteto,  nurodyto  Tvarkos  aprašo  7
punkte, nustatymą.

11. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti laikino atokvėpio
paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse
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sistemose ar juos Savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir
(ar)  savivaldybės  institucijų,  įstaigų,  įmonių  ir  organizacijų,  pareiškėjas  šių  dokumentų  ir  (ar)
duomenų  pateikti  neprivalo.  Valstybės  registrų  (kadastrų),  žinybinių  registrų,  valstybės
informacinių  sistemų  tvarkytojai,  valstybės  ir  (ar)  savivaldybių  institucijos,  įstaigos,  įmonės  ir
organizacijos  Savivaldybės  prašymu privalo nemokamai  teikti  jai  dokumentus  ir  (ar)  duomenis,
kurių reikia nustatant teisę gauti laikino atokvėpio paslaugą.

12. Skyrius, gavęs Prašymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčia jį Vilniaus rajono
socialinių paslaugų centrui (toliau – VRSPC). VRSPC socialinis darbuotojas per 10 kalendorinių
dienų nuo Prašymo gavimo dienos iš Skyriaus (terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių
dienų  nuo  Prašymo  gavimo  dienos  socialiniam  darbuotojui,  nustatančiam  asmens  socialinių
paslaugų  poreikį,  raštu  nurodžius  priežastis,  dėl  kurių  šį  terminą  reikia  pratęsti  (pavyzdžiui,
reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimu), taip
pat  nurodoma asmens,  kurio  socialinių  paslaugų  poreikis  vertinamas,  vardas,  pavardė,  gimimo
data),  įvertina  asmens  (šeimos)  socialinių  paslaugų  poreikį,  užpildydamas  Asmens  (šeimos)
socialinių  paslaugų  poreikio  vertinimo  formą  ir  vaiko  su  negalia  socialinės  globos  poreikio
vertinimą, kurį pateikia Skyriui.

13. Skyriaus darbuotojas, gavęs Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo
formą  ir  vaiko  su  negalia  socialinės  globos  poreikio  vertinimą,  registruoja  juos  ir  teikia
Savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisijai  (toliau – Komisija)  svarstyti  bei sprendimui
priimti. Komisijos sprendimas fiksuojamas protokole. Skyriaus darbuotojas, remdamasis protokolu,
parengia sprendimą skirti laikino atokvėpio paslaugą (toliau – Sprendimas), kurį pasirašo Skyriaus
vedėjas. Komisija sprendimą priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo VRSPC socialinių
darbuotojų  parengtų  asmens  laikino  atokvėpio  paslaugos  poreikio  vertinimo  išvadų  pateikimo
Skyriui ir galioja 24 mėnesius nuo Sprendimo priėmimo. Kiekvieną kitą kartą, kai kreipiamasi dėl
laikino atokvėpio paslaugos gavimo per 24 mėnesių laikotarpį, ši paslauga teikiama vadovaujantis
priimtu galiojančiu Sprendimu.

14. Skyrius pasirašytą Sprendimą tą pačią dieną išsiunčia VRSPC, kuris raštu ir kitomis
priemonėmis informuoja Tikslinės grupės artimuosius apie priimtą Sprendimą per 5 darbo dienas
nuo jo priėmimo dienos.  Jeigu priimamas Sprendimas,  suaugę Tikslinės  grupės artimieji  su juo
supažindinami  pasirašytinai.  Tikslinės  grupės artimiesiems yra pateikiama pasirašyto Sprendimo
kopija, o originalas perduodamas Skyriui. Laikino atokvėpio paslauga nepradedama teikti tol, kol
tikslinės  grupės  artimieji  nėra  pasirašę,  kad susipažino su priimtu  Sprendimu.  Tikslinės  grupės
artimąjį,  kurio  Prašymas  atmestas,  Skyrius  informuoja  raštu,  nurodydamas  Prašymo  atmetimo
motyvus ir apskundimo tvarką.

15.  Atsakingas  Skyriaus  darbuotojas,  gavęs  pasirašytą  Sprendimą,  informuoja  Tikslinės
grupės artimuosius apie tolesnę paskirtos paslaugos teikimo eigą.

16. Išskirtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz.: Tikslinės grupės artimojo netektis,
skyrybos,  sveikatos  problemos  ir  pan.),  Skyrius,  gavęs  Prašymą,  gali  priimti  Sprendimą,
nenustačius socialinių paslaugų poreikio ir be Komisijos sprendimo. Jei laikino atokvėpio paslauga
pradedama teikti šiame punkte nustatytais išskirtiniais atvejais, socialinių paslaugų poreikis turi būti
nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas per 2 darbo dienas nuo laikino atokvėpio
paslaugos teikimo pradžios.

17. Savivaldybė savo internetiniame puslapyje www.vrsa.lt  informuoja Tikslinės grupės
artimuosius  apie  galimus  laikino  atokvėpio  paslaugos  teikėjus  (nurodo,  kur  galima  rasti  tokią
informaciją ir (ar) pateikia laikino atokvėpio paslaugos teikėjų sąrašą, kuriame nurodomas laikino
atokvėpio paslaugos teikėjo pavadinimas, veiklos adresas ir kontaktinis telefono ryšio numeris bei
elektroninio pašto adresas).

IV SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS, BŪDAI, TRUKMĖ
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18. Tikslinės grupės artimieji su Prašymu gauti laikino atokvėpio paslaugą į Skyrių turi
kreiptis prieš 30 darbo dienų.

19. Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip
socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų
įstaigoje:

19.1.  Socialinės  priežiūros  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. Paslauga teikiama asmens namuose.

19.2. 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. Paslaugos teikiamos asmens namuose ir (ar) socialinių paslaugų
įstaigoje.

20.  Bendra  laikino  atokvėpio  paslaugos  (organizuojant  Tvarkos  aprašo  19  punkte
numatytas socialines paslaugas) teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val. 

21. 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.

22.  Tarp  trumpalaikės  socialinės  globos paslaugos,  kai  ji  teikiama stacionarioje  globos
įstaigoje, ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.

V SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMAS TIKSLINĖS GRUPĖS ASMENS

NAMUOSE

23.  Laikino  atokvėpio  paslauga  namuose  pradedama  teikti  neįgaliojo  artimajam  po
Sprendimo gavimo, jo pasirašymo bei artimajam pasirašius su laikino atokvėpio paslaugos teikėju
Laikino  atokvėpio  paslaugos,  teikiant  socialinės  priežiūros  paslaugos  neįgaliajam  vaikui  sutartį
(Tvarkos aprašo 1 priedas).

24.  Esant  poreikiui,  pirmą  laikino  atokvėpio  paslaugos  teikimo  dieną  Tikslinės  grupės
artimieji gali likti kartu su laikino atokvėpio paslaugos teikėju ir gavėju.

25. Jei laikino atokvėpio paslauga teikiama Tikslinės grupės asmens namuose, Tikslinės
grupės artimieji šio Tvarkos aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka aprūpina maistu, sumoka higienos
priemonių, medicinos, kultūros ar kt. įstaigų lankymo, kitų paslaugų išlaidas, reikalingas Tikslinės
grupės asmens poreikiams tenkinti, arba Tikslinės grupės asmens poreikiams tenkinti suteikia visas
būtinas priemones, maistą ir pan.

26. Jei laikino atokvėpio paslauga teikiama Tikslinės grupės asmens namuose, Tikslinės
grupės  asmens  artimieji  suteikia  galimybę  laikino  atokvėpio  paslaugą  teikiančiam  darbuotojui
naudotis namuose esančiais indais, visu reikalingu inventoriumi, skirtu maisto ruošai, kad laikino
atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas galėtų pasiruošti, pasišildyti ir valgyti savo maistą, visais
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esančiais  patogumais,  skirtais  žmogaus  fiziologiniams  ir  higienos  poreikiams  patenkinti  (pvz.:
tualetu, vonia, dušu ir pan.).

27. Tikslinės grupės asmens namuose laikino atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas turi
užtikrinti:

27.1. kad Tikslinės grupės asmuo nebūtų paliekamas be priežiūros;
27.2.  kasdienę  Tikslinės  grupės  asmens  priežiūrą,  atsižvelgdamas  į  Tikslinės  grupės

asmens artimųjų dienotvarkę.
28. Laikino  atokvėpio  paslaugą  teikiančio  darbuotojo  laikas,  praleistas  kelionėje  į  (iš)

Tikslinės grupės asmens namus (-ų), įskaičiuojamas į šio darbuotojo darbo laiką.
29. Tikslinės grupės artimieji  už suteiktas paslaugas privalo sumokėti laikino atokvėpio

paslaugos teikėjui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas nuo Sprendimo apie paslaugų
nutraukimą gavimo dienos.

VI SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

ĮSTAIGOJE

30. Socialinių  paslaugų įstaigoje  laikino  atokvėpio  paslauga  Tikslinės  grupės  asmeniui
teikiama  laikino  atokvėpio  paslaugos  teikėjui  gavus  Skyriaus  Sprendimą  dėl  šios  paslaugos
skyrimo.  Jeigu  tuo  metu  laikino  atokvėpio  paslaugos  teikėjas  negali  teikti  paslaugos,  Tikslinės
grupės asmuo pagal Sprendimo priėmimo datą įrašomas į eilę gauti paslaugą. Skyrius atsako už šios
paslaugos teikimo eilės sudarymą ir paslaugos teikimo organizavimą.

31. Atsiradus laisvai vietai, Skyriaus atsakingas darbuotojas pagal sudarytą eilę informuoja
Tikslinės  grupės  artimuosius  jų  nurodytu  informavimo  būdu  apie  skiriamą  laikino  atokvėpio
paslaugą.  Jei  Tikslinės  grupės  asmens,  kuriam  skiriama  laikino  atokvėpio  paslauga,  artimasis
raštiškai prašo atidėti paslaugos teikimą, paslaugos gavėjas įrašomas į laukiančiųjų eilės pabaigą, o
apie  galimybę  gauti  paslaugą  informuojamas  kitas  eilėje  laukiantis  asmuo.  Paslaugos  teikimą
galima  atidėti  Tikslinės  grupės  asmens,  kuriam  skirta  laikino  atokvėpio  paslauga,  gydymosi
stacionarioje gydymosi įstaigoje metu, taip pat nurodžius kitas svarbias priežastis. Jeigu Tikslinės
grupės asmens, kuriam paskirta laikino atokvėpio paslauga, artimasis, atsiradus laisvai vietai, per 3
darbo dienas neatvyksta arba raštu atsisako paslaugos teikimo, jis išbraukiamas iš sąrašo asmenų,
laukiančių laikino atokvėpio paslaugos.

32. Laikino atokvėpio paslauga pradedama teikti Tikslinės grupės asmens, kuriam skirta ši
paslauga,  artimajam po Sprendimo gavimo ir jo pasirašymo bei artimajam pasirašius su laikino
atokvėpio  paslaugos  teikėju  Laikino  atokvėpio  paslaugos,  teikiant  trumpalaikės  arba  dienos
socialinės globos paslaugas neįgaliajam vaikui, sutartį (Tvarkos aprašo 2 priedas).

33.  Prieš  pradedant  naudotis  laikino  atokvėpio  paslauga,  Tikslinės  grupės  asmeniui  ir
Tikslinės grupės artimiesiems sudaromos sąlygos apsilankyti ir susipažinti su aplinka, teikiamomis
paslaugomis, vykdomomis veiklomis.

34. Laikino  atokvėpio  paslaugos  teikėjo  patalpos,  kuriose  teikiama  laikino  atokvėpio
paslauga, turi atitikti Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu Nr. A1-46, reikalavimus.

35. Asmenų, galinčių gauti paslaugas, vietų skaičių nustato laikino atokvėpio paslaugos
teikėjo savininko teises įgyvendinanti socialinių paslaugų įstaiga.

36. Laikino atokvėpio paslaugą teikiantis darbuotojas turi užtikrinti:
 36.1. kad Tikslinės grupės asmuo nebūtų paliktas be priežiūros;
36.2.  kasdieninę  Tikslinės  grupės  asmenų  priežiūrą,  atsižvelgdamas  į  Tikslinės  grupės

artimųjų pateiktą dienotvarkę.
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37.  Jei  laikino  atokvėpio  paslauga  teikiama  socialinių  paslaugų  įstaigoje,  personalo
struktūra formuojama ir jo darbuotojų skaičius nustatomas taip, kad vienu metu dirbtų ne mažiau
kaip 1 darbuotojas, atsakingas už šios paslaugos organizavimą ir Tikslinės grupės asmens saugumo
užtikrinimą.  Vienam  laikino  atokvėpio  paslaugą  teikiančiam  specialistui  turi  būti  priskirti  ne
daugiau kaip 6 paslaugos gavėjai.

38.  Jei  laikino  atokvėpio  paslauga  reikalinga  Tikslinės  grupės  asmeniui,  kuris  turi
specialiųjų poreikių ir kuriam gali kilti įvairių sveikatos problemų (pvz., priepuolių, kai reikalinga
pirmoji  medicinos pagalba,  ir kt.),  vienas laikino atokvėpio paslaugą teikiantis  specialistas tokią
paslaugą gali  teikti  ne daugiau nei dviem paslaugos gavėjams, kurie turi  specialiųjų poreikių ir
kuriems gali kilti sveikatos problemų.

39.  Apie  Laikino  atokvėpio  paslaugos  teikimo  nutraukimą  Tikslinės  grupės  asmeniui
socialinių paslaugų įstaigoje paslaugos teikėjas informuoja Skyrių. 

40. Komisija priima sprendimą dėl paslaugos nutraukimo Skyriaus teikimu. 
41. Tikslinės grupės artimieji  už suteiktas paslaugas privalo sumokėti laikino atokvėpio

paslaugos  teikėjui  pagal  pateiktą  sąskaitą  per  5  darbo  dienas nuo  Sprendimo  apie  paslaugų
nutraukimą gavimo dienos.

VII SKYRIUS
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ TEIKIANTYS DARBUOTOJAI

42. Laikino atokvėpio paslaugą teikia:
42.1. socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros personalas;
42.2. individualios priežiūros personalas;
42.3. kiti specialistai. 
43. Laikino atokvėpio paslaugą teikiantys specialistai, nurodyti Tvarkos aprašo 42 punkte,

turi išmanyti svarbiausius vaiko raidos ir negalios psichologinius, fizinius aspektus, gebėti dirbti
komandoje,  tinkamai  reaguoti  į  krizines  situacijas,  greitai  priimti  sprendimus,  būti  motyvuoti  ir
siekti asmeninio bei profesinio tobulėjimo, nuolat atnaujindami žinias ir įgūdžius, atlikdami veiklos
įsivertinimą, remdamiesi geriausia praktika.

VIII SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ

44. Mokėjimo dydis už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas vadovaujantis
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-95 „Dėl mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tarybos sprendimas). 

45.  Mokant  už  suteiktą  laikino  atokvėpio  paslaugą,  naudojant  valandas  iš  socialinės
priežiūros paslaugų, vadovaujamasi Tarybos sprendimo III dalyje nustatyta tvarka.

46. Mokant už suteiktą laikino atokvėpio paslaugą, naudojant valandas iš socialinės globos
paslaugų, vadovaujamasi  Tarybos sprendimo V ir VI dalyje nustatyta tvarka.

47.  Tikslinės  grupės  asmenų  mokėjimo  už  laikino  atokvėpio  paslaugą  dydis  ir  tvarka
nustatomi vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo VII skirsnio nuostatomis.

48. Ne Savivaldybei pavaldžiose institucijose laikino atokvėpio paslaugos teikimo kainą
nustato jos teikėjas.

49.  Jei  Tikslinės  grupės  asmuo laikino  atokvėpio  paslaugos,  organizuojant  trumpalaikę
socialinę globą,  teikimo metu gauna dienos socialinę globą ar kitas  mokamas paslaugas,  kurias
teikiant užtikrinama jo priežiūra ar globa, valandos, praleistos teikiant dienos socialinės globos ar
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kitas  anksčiau  išvardytas  paslaugas,  neįskaičiuojamos  nustatant  mokesčio  už  laikino  atokvėpio
paslaugą dydį ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmę.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Skyrius atlieka laikino atokvėpio paslaugos teikimo kontrolę.
51.  Ginčai  dėl  savivaldybės  institucijų  sprendimų  (neveikimo)  nagrinėjami  Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
52. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos

Respublikos  dokumentų  ir  archyvų  įstatymo  nustatyta  tvarka  Lietuvos  vyriausiojo  archyvaro
nustatytais  terminais.  Duomenų  subjektų  teisės  įgyvendinamos  Reglamento  (ES)  2016/679  ir
duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

53.  Šis Tvarkos aprašas gali  būti  keičiamas  ar  panaikinamas  Savivaldybės  direktoriaus
įsakymu.

__________________________



Laikino  atokvėpio  paslaugos
neįgaliesiems  vaikams  teikimo  ir
organizavimo  Vilniaus  rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo
1 priedasŠeimos slėnis“ direktoriaus

2019 liepos  4  d. įsakymu Nr. V-65

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS, TEIKIANT SOCIALINĖS
PRIEŽIŪROS PASLAUGAS NEĮGALIAJAM VAIKUI,

SUTARTIS

20........ m.                                  Nr.
Vilnius

(Paslaugos  teikėjo  pavadinimas),  atstovaujamas  (-a)..............................................,
veikiančio (-os) pagal..............................................................................................................................

Tikslinės grupės artimasis      _____________________________________________
(vaiko įstatyminio atstovo vardas, pavardė, asmens kodas)

Tikslinės grupės artimojo duomenys
______________________________________________,
(gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, telefono numeris)

veikdamas kaip žemiau nurodyto nepilnamečio asmens  - vaiko įstatyminis atstovas ir
vaiko vardu bei išimtinai jo interesais:

Vaikas                                           ______________________________________________,
(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

vadovaudamiesi  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu
patvirtinto  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo ir  organizavimo Vilniaus
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo V skyriaus 23 punktu, sudarėme Laikino atokvėpio paslaugos,
teikiant socialinės priežiūros paslaugas, neįgaliesiems vaikams sutartį (toliau - Sutartis).

Toliau (Paslaugos teikėjo pavadinimas) ir tikslinės grupės artimasis dar vadinami kartu
„Šalimis“, o atskirai „Šalimi“.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Šia  Sutartimi (Paslaugos  teikėjo  pavadinimas)  paskirtas  atsakingas  darbuotojas  įsipareigoja
neįgaliajam vaikui, teikti laikino atokvėpio paslaugą (toliau - Paslauga) namuose, kaip ji apibrėžiama
Socialinių  paslaugų  kataloge  –  tai  socialinės  priežiūros  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
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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.
2.  Laikino atokvėpio paslauga namuose teikiama pagal  poreikį,  tačiau teikimo trukmė per metus
negali viršyti 720 val.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. (Paslaugos teikėjo pavadinimas) įsipareigoja:
3.1. suteikti išsamią informaciją apie (Paslaugos teikėjo pavadinimas) atsakingo darbuotojo teikiamą 
laikino atokvėpio paslaugą;
3.2. teikti laikino atokvėpio paslaugą neįgaliam vaikui namuose, kurią sudaro: 
3.2.1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas;
3.2.2. maitinimo organizavimas (jei maistą pristato kitos tarnybos) arba maisto produktų nupirkimas,
pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
3.2.3. pagalba buityje  ir namų ruošoje (skalbiant,  tvarkant  namus, apsiperkant,  rūpinantis  asmens
higiena ir kt.);
3.2.4. palydėjimas į įvairias įstaigas;
3.2.5. kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
3.2.6. kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.
3.3. užtikrinti paskirto gydymo tęstinumą; 
3.4. užtikrinti dienos užimtumą;
3.5. teikti Tikslinės grupės artimiesiems išsamią informaciją apie vaiko veiklą, kt. pasikeitimus;
3.6. esant poreikiui, pirmą laikino atokvėpio paslaugos teikimo dieną tikslinės grupės artimieji gali
likti kartu su (Paslaugos teikėjo pavadinimas) atsakingu darbuotoju ir vaiku;
3.7. nepalikti vaiko be priežiūros;
3.8. užtikrinti vaiko priežiūrą, atsižvelgdamas į Tikslinės grupės artimųjų dienotvarkę;
4. Už sugadintas tikslinės grupės artimųjų namuose buitines, technines priemones ir pan., darbuotojas
neatsako;
5.  (Paslaugos  teikėjo  pavadinimas)  turi  leisti  vaiko  artimajam  susipažinti  su  Vilniaus  rajono
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu  patvirtintu Laikino  atokvėpio  paslaugos
neįgaliesiems vaikams teikimo ir organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.
6. (Paslaugos teikėjo pavadinimas) turi teisę:
6.1. neteikti paslaugų sergančiam vaikui pagal 7.2 p.
6.2. nutraukti Sutartį ar sumažinti teikiamų paslaugų kiekį, jei tikslinės grupės artimieji, gavę laikino
atokvėpio socialinės priežiūros paslaugas namuose, nesumoka ilgiau nei per 5 darbo dienas;
6.3. nedelsiant nutraukti Sutartį, jei tikslinės grupės artimieji nevykdo įsipareigojimų.
7. Tikslinės grupės artimieji įsipareigoja:
7.1. bendradarbiauti su (Paslaugos teikėjo pavadinimas) darbuotojų komanda, sprendžiant paslaugų
gavėjo priežiūros, užimtumo klausimus. Suteikti visą informaciją, kuri gali būti svarbi teikiant vaikui
socialinės priežiūros paslaugas, teikiant laikino atokvėpio paslaugą;
7.2. užtikrinti, kad vaikas, kuriam bus teikiamos paslaugos, nesirgtų ūmiomis infekcinėmis ar kitomis
pavojingomis užkrečiamomis ligomis, būtų tvarkingas;
7.3. pateikti sveikatos priežiūros specialistų įrašus arba išrašus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos
apie klientui reikiamų vaistų naudojimo kiekį ir laiką;
7.4. nustatytu laiku grįžti namo iki teikiamos paslaugos valandų pasibaigimo;
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7.5. būti pasiekiamiems ir atsakyti į (Paslaugos teikėjo pavadinimas) darbuotojų telefono skambučius
visą paslaugos teikimo laiką; 
7.6. informuoti (Paslaugos teikėjo pavadinimas) administraciją apie kitus asmenis, kurie išreikš norą
apsilankyti Vaiko namuose; 
7.7.  apmokėti  maisto,  higienos  priemonių,  įstaigų  lankymo,  kitų  paslaugų  išlaidas,  reikalingas
Tikslinės grupės asmens poreikiams tenkinti arba suteikia visas būtinas priemones;
7.8.  už  suteiktas  socialines  paslaugas  mokėti  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  įsakymu  patvirtinto  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo  ir
organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka.

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
9.  Sutartis  nutraukiama  išnaudojus  leistiną  valandų  skaičių,  kaip  nurodyta  Sutarties  I  skyriaus
(Sutarties objektas) 2 punkte, arba nesilaikant 6 punkte numatytų sąlygų.

IV. KITOS SĄLYGOS
10. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei kita Šalis nevykdo
savo įsipareigojimų raštu pateikus pranešimą prieš 10 d. d.
11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

SUTARTIES ŠALYS
(Paslaugos teikėjo pavadinimas) Tikslinės grupės artimasis

Adresas
Įstaigos kodas  
Tel. 
El.p. 
Ats. sąsk. Nr
Bankas

Patvirtinu, kad Tikslinės grupės artimojo  
kontaktiniai duomenys, nurodyti Sutarties 
preambulėje, yra teisingi

(vardas, pavardė, pareigos, parašas) (vardas, pavardė, parašas)



Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems
vaikams teikimo ir organizavimo Vilniaus rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo
2 priedas

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS, TEIKIANT TRUMPALAIKĖS ARBA
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS NEĮGALIAJAM VAIKUI,

SUTARTIS

20....... m.                           Nr.
Vilnius

(Paslaugos teikėjo pavadinimas), atstovaujamas (-a)......................................, veikiančio
(-os) pagal................................................................................................................

Tikslinės grupės artimasis 
_____________________________________________________

(vaiko įstatyminio atstovo vardas, pavardė, asmens kodas)

Tikslinės grupės artimojo duomenys
____________________________________________________,

(gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, telefono numeris)

veikdamas kaip žemiau nurodyto nepilnamečio asmens - vaiko įstatyminis atstovas ir
vaiko vardu bei išimtinai jo interesais:

Vaikas                              _____________________________________________________,
(vaiko  vardas, pavardė, asmens kodas)

vadovaudamiesi  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu
patvirtinto  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo ir  organizavimo Vilniaus
rajono  savivaldybėje  tvarkos  aprašo  VI  skyriaus  32  punktu,  sudarėme  šią  Laikino  atokvėpio
paslaugos, teikiant trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugas, neįgaliajam vaikui sutartį
(toliau - Sutartis).

Toliau (Paslaugos teikėjo pavadinimas) ir tikslinės grupės artimasis dar vadinami kartu
„Šalimis“, o atskirai „Šalimi“.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi (Paslaugos teikėjo pavadinimas) įsipareigoja vaikui teikti trumpalaikės arba dienos
socialinės globos paslaugas (toliau – Paslaugos), kaip jos apibrėžiamos Socialinių paslaugų kataloge
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–  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.
2.  Laikino  atokvėpio  paslauga  teikiama  pagal  poreikį,  tačiau  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.
Tarp  trumpalaikės  socialinės  globos  paslaugos,  kai  ji  teikiama  stacionarioje  globos  įstaigoje,  ir
laikino atokvėpio paslaugos teikimo turi būti ne trumpesnė nei 14 dienų pertrauka.
3. Palsauga gali būti teikiama asmens namuose ir (ar) socialinių paslaugų įstaigoje.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4. (Paslaugos teikėjo pavadinimas) įsipareigoja:
4.1. suteikti išsamią informaciją apie teikiamą laikino atokvėpio paslaugą;
4.2. teikti paslaugas, kurias sudaro: 
4.2.1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas;
4.2.2. laisvalaikio organizavimas;
4.2.3. ugdymo organizavimas;
4.2.4. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
4.2.5. maitinimo organizavimas;
4.2.6. psichologinė ir psichoterapinė pagalba;
4.2.7. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (planuojat ir atliekant namų ruošos darbus
ir pan.);
4.2.8. pagalbos maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt.;
4.2.9.  darbo  įgūdžių  ugdymas  (siuvimas,  mezgimas,  audimas,  dailės  dirbiniai,  keramika,
savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
4.2.10. sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
4.2.11. transporto paslaugų organizavimas;
4.2.12. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
4.3. užtikrinti paskirto gydymo tęstinumą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą; 
4.4. užtikrinti dienos užimtumą;
4.5.  teikti  Tikslinės  grupės  artimiesiems  išsamią  informaciją  apie  vaiko  veiklą,  informuoti  apie
struktūros, veiklos ir kt. pasikeitimus;
4.6. prieš pradedant naudotis laikino atokvėpio paslauga, leisti apsilankyti ir susipažinti su aplinka,
teikiamomis paslaugomis;
4.7.  duoti  susipažinti  su  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu
patvirtintu  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo ir  organizavimo Vilniaus
rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.
5. (Paslaugos teikėjo pavadinimas) turi teisę:
5.1. neteikti vaikui paslaugų, pablogėjus jo sveikatai pagal Sutarties 6.2. punktą;
5.2.  nutraukti  paslaugų  teikimo sutartį  ar  sumažinti  teikiamų paslaugų kiekį,  jei  tikslinės  grupės
artimieji nesumoka per 5 darbo dienas nuo Sprendimo apie paslaugų nutraukimą gavimo dienos; 
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5.3. nedelsiant nutraukti Sutartį, jei tikslinės grupės artimieji nevykdo įsipareigojimų.
6. Tikslinės grupės artimieji įsipareigoja:
6.1. bendradarbiauti su (Paslaugos teikėjo pavadinimas) darbuotojų komanda, sprendžiant paslaugų
gavėjo  priežiūros,  užimtumo ir  globos klausimus.  Suteikti  visą  informaciją,  kuri  gali  būti  svarbi
teikiant vaikui socialinės globos paslaugas;
6.2.  užtikrinti,  kad  atvykstantis  vaikas  nesirgtų  ūmiomis  infekcinėmis  ar  kitomis  pavojingomis
užkrečiamomis ligomis, būtų tvarkingas;
6.3. pateikti sveikatos priežiūros specialistų įrašus arba išrašus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos
apie klientui reikiamų vaistų naudojimo kiekį ir laiką;
6.4. nustatytu laiku pasiimti vaiką;
6.5. būti pasiekiamiems ir atsakyti į darbuotojų telefono skambučius visą parą; 
6.6.  informuoti  (Paslaugos teikėjo  pavadinimas) administraciją  apie  kitus asmenis,  kurie rūpinsis
vaiko atvedimu ir pasiėmimu, kai tikslinės grupės artimieji negali to padaryti patys;
6.7.  už  suteiktas  socialines  paslaugas  mokėti  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  įsakymu  patvirtinto  Laikino  atokvėpio  paslaugos  neįgaliesiems  vaikams  teikimo  ir
organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka.

III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

8.  Sutartis  nutraukiama  išnaudojus  leistiną  valandų  skaičių,  kaip  nurodyta  Sutarties  I  skyriaus
(Sutarties objektas) 2 punkte arba nesilaikant 5 punkte numatytų sąlygų.

IV. KITOS SĄLYGOS

9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei kita Šalis nevykdo
savo įsipareigojimų raštu pateikus pranešimą.
10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

SUTARTIES ŠALYS
Įstaigos pavadinimas Tikslinės grupės artimasis

Adresas
Įstaigos kodas  
Tel. 
El.p. 
Ats. sąsk. Nr
Bankas

Patvirtinu,  kad  Tikslinės  grupės  artimojo
kontaktiniai  duomenys,  nurodyti  Sutarties
preambulėje, yra teisingi

(vardas, pavardė, pareigos, parašas) (vardas, pavardė, parašas)
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