
    PATVIRTINTA  

                          Kelmės rajono socialinių paslaugų centro  

                          direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.  įsakymu Nr. V-288                                                            

 

               KELMĖS   RAJONO   SOCIALINIŲ  PASLAUGŲ  CENTRO LAIKINO    

                 APNAKVINDINIMO  PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

     I SKYRIUS 

         BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikino apnakvindinimo paslaugų skyrimo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja laikino 

apnakvindinimo  paslaugų teikimą asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja 

alkoholiu, narkotinėmis,   psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, jei 

nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. 

2. Laikino apnakvindinimo paslaugas  Kelmės rajone teikia Kelmės rajono socialinių paslaugų 

centras (toliau – Centras). 

                      II SKYRIUS 

     LAIKINO  APNAKVINDINIMO  PASLAUGŲ GAVĖJAI 

 

3. Laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjai:    

      3.1. Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,  

      3.2. senyvo amžiaus asmenys,  

      3.3. socialinę riziką patiriančios šeimos, 

      3.4. smurtautojai, 

      3.5. iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo 

ne daugiau nei 12 mėn.  

     III SKYRIUS 

       LAIKINO  APNAKVINDINIMO  PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS  

 

4. Asmuo pageidaujantis gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, ar kai yra pristatomas Policijos 

ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų, per dvi paras pateikia Centrui  Prašymą-paraišką 

socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), ir pateikia šiuos dokumentus: 

         4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat 

ar laikinai gyventi Lietuvoje); 

         4.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra 

įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos 

Respublikos gyventojų registre; 

         4.3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą. 



         5. Socialinio darbo organizatorius priima prašymą (SP-8) su anksčiau nurodytais dokumentais, 

jį registruoja ir teikia priimti sprendimą Centro direktoriui. 

         6. Policijos ar greitosios medicinos pagalbos  tarnybų pristatyti asmenys laikino 

apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad 

asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. 

         7. Socialinio darbo organizatorius informaciją apie laikino apnakvindinimo paslaugų teikimą 

suveda į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS). 

         8. Laikino apnakvindinimo paslauga asmeniui teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali 

būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Esant būtinumui tokiam laikotarpiui kai asmeniui nebelieka 

grėsmės jo sveikatai ar gyvybei. 

         9. Laikino apnakvindinimo paslaugos suteikiamos adresu: Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės 

apyl. sen., Kelmės r. sav., laikino apnakvindinimo  konteineriniame namelyje (toliau – Namelis). 

         10. Už laikino apnakvindinimo Namelio prižiūrą atsakingas Centro vairuotojas-socialinio 

darbuotojo padėjėjas, jis atsako: 

         10.1. už asmenims skirtos laikino apnakvindinimo paslaugos suteikimą (apgyvendinimą), 

asmenų supažindinimą su Namelio patalpų vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai. 

         10.2. už Namelio vidaus patalpas, aplinką, už patalynės skalbimą, lovų paklojimą, švarą.    

         10.3. už namelio patalpų dezinfekcijos organizavimą. 

         10.4. už  paslaugos gavėjo dokumentų pristatymą į Centrą.  

               

                                                         __________________________ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


