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 UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS VEIKLOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras )  krizių centro skyriuje (toliau – krizių 

centras) teikiamų paslaugų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato krizių centre teikiamas 

socialines paslaugas (toliau – paslaugos), teikiamų paslaugų, finansuojamų iš Utenos rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto, gavėjus, jų teises ir pareigas, reglamentuoja paslaugų 

poreikio nustatymą, skyrimą, teikimą, sustabdymą ir nutraukimą, nustato mokėjimo už paslaugas 

tvarką ir kitus paslaugos teikimo aspektus. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, socialinių 

paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – socialinių 

paslaugų katalogas), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2022 m. gegužės 5 

d įsakymu Nr. A1-333 „Dėl krizių centro veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“, Utenos 

rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu ir Utenos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo 

ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos: 

3.1. Krizių centras – socialinių paslaugų įstaiga, socialinės priežiūros ir (ar) darbinio 

užimtumo paslaugas organizuojanti ir (ar) teikianti asmenims, kurie dėl krizinės situacijos negali 

naudotis gyvenamąja vieta ir (ar) patiria sunkumų, neįveikiamų be intensyvios specialistų priežiūros 

ir pagalbos, taip pat asmenims, kurių šeimoje dėl vaiko teisių pažeidimų nustatytas vaiko apsaugos 

poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų 

įstaigoje, siekiant įveikti šią asmens (šeimos) krizinę situaciją ir mažinti jos poveikį asmens (šeimos) 

gyvenimui, pašalinti krizinės situacijos pasekmes, siekiant atkurti asmens (šeimos) savarankiškumą, 

prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Krizių centras gali specializuotis – 

paslaugas teikti vienai ar daugiau konkrečių tikslinių grupių. 

3.2. Krizinė situacija – padėtis, kai dėl kylančios socialinės rizikos (smurto, prekybos 

žmonėmis ar kitų nusikalstamų veikų, įsitraukimo ar polinkio įsitraukti į nusikalstamą veiką (įskaitant 

laisvės atėmimo bausmės atlikimą), dėl benamystės, stichinių nelaimių padarinių ar kitų aplinkybių, 

prarasto savarankiškumo, netekties ar kitų veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria 

ar gali patirti socialinę atskirtį, ar vaiko teisių pažeidimų šeimoje, dėl kurių nustatomas vaiko 

apsaugos poreikis) atsiradusių socialinių problemų asmuo (šeima) negali išspręsti pats (pati) ar su 

artimųjų pagalba, todėl asmuo (šeima) negali savarankiškai rūpintis savo gyvenimu, palaikyti ryšių 

ir dalyvauti visuomenės gyvenime, patiria fizinį ar psichologinį smurtą ir (ar) kyla grėsmė jo (jos) 

fiziniam, emociniam ar socialiniam saugumui.  

3.3. Krizinės situacijos įveikimas – su krizine situacija susijusių problemų išsprendimas ir 

krizinės situacijos pasekmių pašalinimas teikiant ir (ar) organizuojant asmeniui (šeimai) paslaugas, 

atitinkančias teisėtus asmens (šeimos) interesus, individualius poreikius. 

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko 



 

 

teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių 

paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas). 

4. Krizių centro veiklos tikslas – padėti asmenims (šeimoms) įveikti krizines situacijas, šalinti jų 

pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui, siekiant atkurti jo (jos) 

savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, užtikrinant reikalingų 

paslaugų, atitinkančių jo (jos) teisėtus interesus ir individualius poreikius, teikimą. 

5. Krizių centro paslaugų skyrimas ir teikimas vaikui, kuriam pagal Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymą nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra 

socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jo tėvui (-ams), kuris (kurie) nekelia 

pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, organizuojamas vadovaujantis Aprašo X skyriaus 

nuostatomis. 

 

II SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS  ORGANIZUOJAMŲ IR (AR) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

GAVĖJAI 

 

6. Krizių centras organizuojamų ir (ar) teikiamų paslaugų gavėjas – asmuo (šeima), kuris (kuri) 

yra krizinėje situacijoje ir jam (jai), vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

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

poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su 

negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas), nustatytas (išskyrus Aprašo 

6.1 papunktyje nurodytą atvejį) krizių centre teikiamų socialinių paslaugų poreikis (toliau – paslaugų 

gavėjas): 

6.1. vaikas, kuriam pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas vaiko apsaugos 

poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų 

įstaigoje, ir jo atstovas (-ai) pagal įstatymą, tėvas (-ai), kuris (kurie) nekelia pavojaus vaiko fiziniam 

ar psichiniam saugumui, kiti šeimos vaikai, kuriems apsaugos poreikis nebuvo nustatytas, tačiau nėra 

galimybės užtikrinti tinkamą jų priežiūros ne krizių centre; 

6.2. socialinę riziką patirianti šeima, turinti vaikų; 

6.3. vieniša (-as) motina (tėvas) ir jos (jo) vaikai; 

6.4. besilaukianti moteris; 

6.5. nepilnametė besilaukianti mergina; 

6.6. nepilnametė motina; 

6.7. smurtą patyręs asmuo; 

6.8. prekybos žmonėmis auka;  

6.9. gyvenamąją vietą praradęs asmuo (šeima); 

6.10. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir (ar) vaikai;  

6.11. vaikai, kurie paimti iš jiems nesaugios aplinkos, kol bus išspręstas jų grąžinimo atstovui 

(-ams) pagal įstatymą ar laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimas;   

6.12. kiti (kitos) krizinėje situacijoje esantys asmenys (šeimos). 

7. Krizių centre paslaugos neteikiamos asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų 

psichotropinių medžiagų (išskyrus apsvaigusius nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų 

nepilnamečius), asmenims, kuriems, pagal „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro 

skyriaus asmenų, kuriems galimai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, vertinimo tvarką“, 

reikalinga būtinoji medicinos pagalba, taip pat asmenims, kurių  socialinių paslaugų poreikį įvertinus 

nustatyta, kad jiems būtinas stacionarus gydymas ir (ar) jiems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba, 

ir (ar) jie serga ūmiomis, užkrečiamosiomis infekcinėmis ligomis, įskaitant ir aktyviąją tuberkuliozę.  

Jei, krizių centro pagal „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro skyriaus asmenų, 

kuriems galimai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, vertinimo tvarką“, paslaugų gavėjas, kuris 

yra nepilnametis, reikalinga būtinoji medicinos pagalba dėl apsvaigimo nuo alkoholio ar kitų 



 

 

psichotropinių medžiagų ar dėl kitų priežasčių, krizių centro darbuotojas nedelsdamas apie jį praneša 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (toliau – Tarnyba) arba jos įgaliotam 

teritoriniam skyriui (nurodomas vardas, pavardė ir gimimo data) ir nedelsdamas užtikrina 

nepilnamečio siuntimą į medicinos pagalbą teikiančią įstaigą – iškviečia skubiąją medicinos pagalbą 
(nurodomas vardas, pavardė ir gimimo data). Jei nepilnametis yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų 

psichotropinių medžiagų, tačiau skubioji medicinos pagalba jam nereikalinga, krizių skyrius užtikrina 

jam saugią aplinką, o visų kitų socialinių paslaugų teikimas (arba socialinių paslaugų poreikio 

vertinimas) jam užtikrinamas išsiblaivius. 

8. Jei Aprašo 6 punkte nurodyti asmenys, išskyrus nepilnamečius, kreipiasi tiesiogiai į krizių  

centrą, jie, pagal „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro skyriaus asmenų, kuriems 

galimai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, vertinimo tvarką“, siunčiami į sveikatos priežiūros 

įstaigą ar kitą instituciją, kad jiems būtų suteikta reikalinga pagalba, nurodant tos įstaigos ar 

institucijos pavadinimą, veiklos adresą ir telefono ryšio numerį.   

9. Krizių centro paslaugos organizuojamos ir (ar) teikiamos asmeniui (šeimai), vadovaujantis šiais 

principais: bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo, prieinamumo, socialinio teisingumo, 

tinkamumo, veiksmingumo, visapusiškumo, įgalinimo, subsidiarumo, asmens garbės ir orumo 

apsaugos, partnerystės.  

 

III SKYRIUS 

KREIPIMOSI DĖL KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS  ORGANIZUOJAMŲ IR (AR) 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, JŲ SKYRIMO, TEIKIMO STABDYMO IR NUTRAUKIMO 

YPATUMAI 

 

10. Kreipimosi dėl krizių centro organizuojamų ir (ar) teikiamų paslaugų, kurių teikimą finansuoja 

Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių 

biudžetams, krizių centro organizuojamų ir (ar) teikiamų paslaugų skyrimo, stabdymo ir nutraukimo 

tvarka (išskyrus atvejus, kai, nustačius vaiko laikinąją priežiūrą, krizių centro teikiamų paslaugų 

poreikio nustatymas, skyrimas ir teikimas reglamentuojami Aprašo X skyriuje) nustatoma 

vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu. 

11. Krizių centro paslaugos paprastai pradedamos teikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo skirti socialines paslaugas priėmimo dienos. 

12. Paslaugų teikimo trukmė nustatoma sprendime skirti socialines paslaugas pagal nustatytą 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, ji gali būti sutrumpinta arba pratęsta (nepasibaigus 

sprendime numatytai paslaugų teikimo trukmei), arba paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, krizių 

centro socialiniam darbuotojui pateikus rašytinį motyvuotą prašymą Savivaldybės administracijai 

nutraukti, sutrumpinti arba pratęsti socialinių paslaugų krizių centre teikimą. 

13. Krizių centro paslaugų teikimo trukmė nustatoma pagal poreikį. Pasibaigus sprendime 

numatytai paslaugų teikimo trukmei, atliekamas situacijos vertinimas dėl paslaugų tęsimo poreikio, 

vadovaujantis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos 

planu (3 priedas), (toliau – Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planas) (išskyrus atvejus, 

nurodytus Aprašo X skyriuje). Į sprendime numatytą paslaugų teikimo trukmę neįskaitomas 

laikotarpis, kai paslaugų teikimas sustabdomas dėl paslaugų gavėjo išvykimo į stacionarią sveikatos 

priežiūros įstaigą. 

14. Nepilnamečiams paprastai nenutraukiamas krizių centro paslaugų teikimas dėl jų elgesio, 

neatitinkančio krizių centro vidaus tvarkos ar kitų taisyklių. Prireikus krizių centro specialistai siekia 

nustatyti vaiko elgesio priežastis ir suteikti vaikui visą reikalingą pagalbą bei paslaugas, kurios padėtų 

spręsti susidariusią problemą, arba, nesant galimybės reikalingą pagalbą ir paslaugas suteikti krizių 

centre, teikti tarpininkavimo paslaugą – siųsti į kitas institucijas, organizacijas, įstaigas ir (ar) 

tarnybas, galinčias suteikti vaiko poreikius ir individualią situaciją atitinkančias būtinas paslaugas, ir 

jose užtikrinti reikalingų paslaugų teikimą. Tokiu atveju vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą 

nurodomi atitinkamos institucijos, organizacijos, įstaigos ir (ar) tarnybos kontaktiniai duomenys 

(veiklos adresas, telefono ryšio numeris), o gavus vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimą ‒ atitinkamai 

institucijai, organizacijai, įstaigai ir (ar) tarnybai perduodami vaiko duomenys (vardas, pavardė, 



 

 

gimimo data, reikalingos pagalbos poreikis). Jei tokias paslaugas už krizių centro ribų būtina suteikti 

vaikui, kuriam krizių centre nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, krizių centras nuo šio fakto 

paaiškėjimo dienos nedelsdamas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, privalo apie tai informuoti 

Tarnybą arba jos įgaliotą teritorinį skyrių ir šeimos atvejo vadybininką nurodydamas, kuriam vaikui 

(vardas, pavardė, gimimo data) kokias paslaugas ir kodėl suteikti būtina, kokia yra numatoma šių 

paslaugų teikimo vieta, trukmė. 

15. Krizių skyrius veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.    

16. Esant poreikiui, socialinis darbuotojas po to, kai asmeniui (šeimai) krizių centre suteikė 

paslaugas, ne trumpiau nei 3 mėnesius bendrauja (palaiko ryšį) su asmeniu (šeima), kuriam (-iai) šios 

paslaugos buvo suteiktos.    

 

IV SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

17. Krizių centro teikiamos paslaugos, jų teikimo forma, skaičius ir teikimo dažnumas parenkamas 

individualiai, kad būtų užtikrinti geriausi konkretaus paslaugų gavėjo interesai, patenkinti jo 

poreikiai, atsiradę dėl krizinės situacijos, ir tai padėtų jam sėkmingai įveikti krizinę situaciją. 

Paslaugų teikimo sudėtį, apimtis, dažnumą nustato krizių centro socialiniai darbuotojai, užpildydami 

Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą. Krizių centro paslaugos gali būti teikiamos su 

apgyvendinimu ar be jo, teikiamos atskirai ar kompleksiškai, atsižvelgiant į krizinę situaciją ir jos 

poveikį asmens (šeimos) gyvenimui. Asmeniui (šeimai) numatomos teikti paslaugos aprašomos 

užpildant Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą. 

18. Krizių centrui teikiant paslaugas, krizių centro socialiniai darbuotojai paprastai vieną kartą per 

mėnesį, prireikus – ir dažniau peržiūri asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir vertina asmens 

(šeimos) pasiektus rezultatus / pokyčius pagal Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą. 

Peržiūros metu krizių centro socialiniai darbuotojai kartu su asmeniu (šeima) aptaria pasiektus 

rezultatus / pokyčius ir prireikus koreguoja ir (ar) keičia Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos 

planą, jei jame nurodytos priemonės, metodai neveiksmingi, siekiant įveikti asmens (šeimos) krizinę 

situaciją.    

19. Krizių centras gali organizuoti ir (ar) teikti paslaugas vienai arba kelioms tikslinėms grupėms, 

derindamas jų interesus ir užtikrindamas visoms joms saugią aplinką, apsaugą nuo neigiamo poveikio 

ir pakartotinės viktimizacijos. Tame pačiame krizių centre negali būti apgyvendinami nuo smurto ir 

prekybos žmonėmis nukentėję asmenys ir iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš 

pataisos įstaigos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių, smurtautojai (jie turėtų būti apgyvendinti 

specializuotuose krizių centruose).  

Jei krizių centras organizuoja ir (ar) teikia paslaugas nepilnamečiams, jis negali tose pačiose patalpose 

organizuoti ir (ar) teikti paslaugų iš pataisos įstaigų grįžusiems asmenims, kurie įsiteisėjusiu 

apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl nusikaltimų žmogaus seksualinio 

apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, dėl vaikų išnaudojimo pornografijai, pelnymosi iš vaikų 

prostitucijos, vaikų įtraukimo į prostituciją ar disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose 

vaizduojami vaikai arba asmenys pateikiami kaip vaikai, vaikų pirkimo arba pardavimo, taip pat dėl 

kitų tyčinių sunkių ar labai sunkių nusikaltimų arba dėl analogiškų veikų, numatytų kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, nesvarbu, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. Teisinis duomenų 

gavimo pagrindas ‒ Socialinių paslaugų įstatymo 10 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnis, 15 straipsnio 4 

dalis, 19 straipsnis, duomenų gavimo sutartys. 

20. Krizių centras, teikdamas paslaugas asmenims, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, 

įstaigomis, tarnybomis ir organizacijomis, kurios yra svarbios, sprendžiant tų asmenų problemas 

(pvz., su Tarnyba, priklausomybių ligų centrais, psichikos sveikatos centrais, specializuotais 

kompleksinės pagalbos centrais, socialinių paslaugų centrais, seniūnijomis, sveikatos priežiūros, 

švietimo, teisėsaugos, įdarbinimo institucijomis ir įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių 

institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaiko 

ir šeimos gerovės srityje), Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos plane nurodyta apimtimi 

keisdamasis informacija apie paslaugų gavėjų poreikius, susijusius su jų krizine situacija, ir kita 



 

 

informacija, svarbia užtikrinant paslaugų gavėjams paslaugų, atitinkančių individualius jų poreikius 

ir individualią jų situaciją, teikimą, svarstydamas ir užtikrindamas galimos pagalbos, paslaugų ir 

paramos teikimą ir (ar) tęstinę pagalbą. 

 

V SKYRIUS 

 KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS, PASLAUGŲ 

SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

21. Asmenų (šeimų) prašymai bei dokumentai dėl paslaugų priimami krizių centre.  

22.Besikreipiantys dėl socialinių paslaugų asmenys, pateikia užpildytą Prašymą-paraišką 

socialinėms paslaugoms gauti (toliau – Prašymas-paraiška) (SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl 

kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“) ir dokumentus Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo  II skyriaus nustatyta tvarka. 

23. Asmeniui nereikia pateikti duomenų, jei jie gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei 

valstybės informacinių sistemų.   

24. Centro socialinis darbuotojas, kuriam priskirta asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo funkcija, gavę Aprašo 22 punkte numatytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 

kalendorinių dienų  nuo Prašymo- paraiškos gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikį užpildydami socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 

25. Socialinių paslaugų Centre poreikis nustatomas individualiai pagal asmens (šeimos) galimybes 

ir savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) interesus ir poreikius atitinkančiomis 

socialinėmis paslaugomis, taip pat kompleksiškai vertinant asmens (šeimos) gebėjimus, galimybes ir 

motyvaciją spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar 

kompensuoti asmens (šeimos) interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. 

26. Asmenų (šeimų) prašymus dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos poreikio krizių 

centre svarsto Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Asmens 

(šeimos) apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre komisija (toliau - Komisija), išskyrus 

kai paslaugos gavėjas vaikas (vaikai), kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymą nustatyta vaiko laikinoji priežiūra ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą.  

27. Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui 

pateikiamas Komisijos protokolo išrašas. 

28. Sprendžiant dėl Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos skyrimo, prioritetas teikiamas 

vaikams, kuriems pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų 

teisėtiems atstovams pagal įstatymą. 

29. Centro socialinis darbuotojas asmenų (šeimos) prašymą-paraišką ir išvadą dėl asmeniui 

(šeimai) siūlomų socialinių paslaugų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Utenos rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ir sveikatos apsaugos skyriui.  

30. Sprendimą dėl socialinių paslaugų Centre skyrimo priima Socialinių reikalų ir sveikatos 

apsaugos skyriaus vedėjas. Skiriant apgyvendinimo krizių centre paslaugą atsižvelgiama į Komisijos 

rekomendacijas ir/arba Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą 

teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje akto (toliau – Aktas) kopiją. 

31. Kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam 

saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimtas nenustačius socialinių 

paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis nustatomas teikiant arba jau suteikus 

socialines paslaugas.  

32. Duomenis apie socialinių paslaugų asmeniui skyrimą, sustabdymą ir nutraukimą SPIS fiksuoja 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius.  

 

 

 

 

 



 

 

 

VI SKYRIUS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KRIZIŲ CENTRO SKYRIUJE SUSTABDYMAS, 

TĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

33. Socialinių paslaugų teikimas  krizių centre sustabdomas, tęsiamas ir nutraukiamas 

vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos 

aprašu.  

34. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdomas ar nutraukiamas: 

34.1. krizių centras gavęs informaciją, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų 

teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą 

informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti 

socialines paslaugas; 

34.2. asmeniui nesilaikant įstaigos vidaus tvarkos taisyklių (1 priedas) ir esant surašytiems ne 

mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;  

35.3. asmeniui nesilaikant Socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyje nustatytų 

reikalavimų; 

34.4. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui 

tenkinti (asmeniui pasveikus, įsidarbinus ir pan.); 

34.5. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio paslaugai, 

kurią asmuo gauna; 

34.6. pačiam asmeniui prašant; 

34.7. socialinių paslaugų gavėjui mirus; 

34.8. socialinių paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę ar valstybę. 

34.9. vaiko laikinoji priežiūra nutraukiama remiantis Vaiko laikinosios priežiūros 

nutraukimo aktu. 

35. Socialinės paslaugos krizių centre nutraukiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos  

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus sprendimu. 

36. Sprendimą dėl laikino socialinių paslaugų teikimo sustabdymo (laikinai išvykus atostogauti, 

gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą ir pan.) priima  krizių centro vadovas.  

37. Sprendimus dėl socialinių paslaugų teikimo tęstinumo (pvz., asmeniui grįžus iš gydymo ir 

reabilitacijos įstaigos, iš viešnagės pas artimuosius, gimines ir kt.) priima krizių centro vadovas 

asmens rašytiniu prašymu. 

38. Paaiškėjus, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, turinčius įtakos paslaugų skyrimui, 

Sprendimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo per 3 darbo dienas priima Socialinių reikalų ir 

sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į socialinių paslaugų įstaigos pateiktą 

informaciją. 

 

VII SKYRIUS 

ASMENYS, KURIEMS GALI BŪTI TEIKIAMA INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO 

PAGALBOS PASLAUGA 

 

39. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos paskirtis –  socialinių įgūdžių ugdymo, 

palaikymo ir  (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) 

suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus 

socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl 

patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo 

gyvenamąją vieta.   

40. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama: 

40.1. Vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą 

nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; 

40.2. Socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; 

40.3. Socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims; 



 

 

40.4. Socialinę riziką patiriančioms šeimoms; 

40.5. Kitiems asmenims (pvz., smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.). 

 

VIII SKYRIUS 

INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

41. Krizių centras, pradėdamas teikti Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą, su asmeniu 

pasirašo socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartį (2 priedas) (toliau-Sutartis), kurioje 

nustatomos apgyvendinimo krizių centre paslaugų teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, 

pareigos, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.  

42. Keičiant socialinės paslaugos rūšį ar atsiradus aplinkybėms, kai socialinių paslaugų teikimas 

turi būti nutrauktas  Centro vadovas per 5 darbo dienas turi keiptis į Socialinių reikalų ir sveikatos 

apsaugos skyrių dėl socialinių paslaugų nutraukimo. 

43. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga pradedama teikti iš karto arba šalių suderintu 

laiku ir teikiama visą parą, septynias dienas per savaitę. 

44. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos sudėtis: 

44.1 Bendravimas; 

44.2. Psichologinė pagalba; 

44.3. Psichosocialinė pagalba; 

44.4. Laikinas apgyvendinimas;  

44.5. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, 

asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, 

biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, 

orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.); 

44.6. Darbo įgūdžių ugdymas; 

44.7. Apsaugos organizavimas; 

44.8. Kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui. 

45. Krizių centro teikiamos paslaugos, jų forma, skaičius ir teikimo dažnumas parenkamas 

individualiai ir paslaugos teikiamos konkrečiam paslaugų gavėjui taip, kad užtikrintų asmens 

geriausius interesus, atitiktų jo poreikius, kylančius dėl krizinės situacijos ir padėtų sėkmingai ją 

spręsti. Paslaugų teikimo sudėtį, apimtis, dažnumą ir pan. nustato krizių centro socialiniai darbuotojai, 

užpildydami krizių centro teikiamų paslaugų teikimo planą (3 priedas).  

45.1. Planuojamos paslaugos asmeniui (šeimai) aprašomos užpildant krizių centro teikiamų 

paslaugų teikimo planą (3 priedas), išskyrus atvejus, kai dirbama su vaiku, kuriam Centre nustatyta 

vaiko laikinoji priežiūra ir jo atstovu (-ais) pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Tokiu 

atveju, planas sudaromas pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašą.  

45.2. Teikiant krizių centro paslaugas, socialiniai darbuotojai vieną kartą per mėnesį ar, esant 

poreikiui, dažniau peržiūri asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir vertina asmens (šeimos) 

pasiektus pokyčius/rezultatus, vadovaujantis krizių centro teikiamų paslaugų teikimo planu (3 

priedas). Peržiūros metu krizių centro socialiniai darbuotojai kartu su asmeniu (šeima) aptaria 

pasiektus pokyčius/rezultatus ir, esant poreikiui, koreguoja ir (ar) keičia krizių centro teikiamų 

paslaugų teikimo planą (3 priedas), jei jame nurodytos priemonės, metodai nėra veiksmingi, siekiant 

spręsti asmens (šeimos) krizinę situaciją.  

45.3. Savo kasdienio darbo veiksmus socialinis darbuotojas žymi „Paslaugų teikimo ir 

fiksavimo  formoje (4 priedas).  

46. Asmuo (šeima) yra pati atsakinga už savo ir šeimos narių gerovę, o pagalbos teikimo tikslas 

yra šeimos įgalinimas savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus.  

47. Pagalba ir paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos laikantis nuostatos, kad kiekvienas asmuo 

(šeima) ir jo pagalbos paslaugų poreikis yra individualūs. 

48. Apsigyvendamas asmuo (šeima) turi priimti siūlomą pagalbą ir paslaugas, dėl šeimos ir vaikų 

gerovę liečiančių sprendimų tartis su socialiniu darbuotoju. 



 

 

49. Šeimai, apsigyvenus krizių centre, paslaugas teikia krizių centro socialinis darbuotojas, 

individualios priežiūros darbuotojas, psichologas. 

50. Apsigyvenęs asmuo (šeima) 5 dienų laikotarpyje turi pristatyti pažymą (-as) apie savo 

sveikatos būklę, kuri (-ios) reikalinga (-os) užtikrinti krizių centre gyvenančių asmenų ir darbuotojų 

sveikatą.  

51. Šeimai, besibaigiant paslaugos teikimui ar šeimos iniciatyva nutraukiant paslaugų teikimą, ar 

įvykus lemtingiems pokyčiams šeimos gyvenime, krizių centro socialinis darbuojas ne vėliau kaip 

prieš 3 darbo dienas apie numatomus pokyčius informuoja Utenos rajono socialinių paslaugų centro 

šeimos atvejo vadybininką arba jei yra poreikis kreipiasi dėl atvejo vadybos skyrimo. 

52. Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas dirbantis su šeima ir krizių 

centro socialinis darbuotojas prieš išleidžiant šeimą gyventi savarankiškai komunikuoja tarpusavyje 

(susitinka, el. laišku, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis) ir pasidalina turima informacija, taikytais 

metodais, pagalbos efektyvumu ir pagalbos tęstinumo užtikrinimu. 

53. Asmeniui (šeimai )išvykus iš krizių centro darbuotojai raštu informuoja Utenos rajono 

socialinių paslaugų centrą, Utenos miesto seniūniją (jei Centre buvo deklaruota gyvenamoji vieta). 

54. Jei pasibaigus Sutarčiai asmuo (šeima) pageidauja pratęsti sutartį, tiekiant apgyvendinimo 

krizių centre paslaugą, turi vėl teikti prašymą Centro direktoriui, kur nurodo motyvus dėl Sutarties 

pratęsimo. Asmens (šeimos) prašymą dėl pratęsimo Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos 

krizių centre svarsto Komisija. 

55. Pasibaigus krizių centro Sutartyje nustatytam terminui ir įvykus teigiamiems pokyčiams 

šeimoje, asmuo (šeima) teikia prašymą Centro direktoriui nurodant būsimo būsto adresą, įvardinant 

pozityvius pasikeitimus šeimoje. Išvykimas yra nustatomas Centro direktoriaus įsakymu 

vadovaujantis Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo priimtu sprendimu, remiantis 

asmens raštišku prašymu. 

56. Krizių centras vykdo kitas funkcijas, kurios reikalingos užtikrinti fizinę, emocinę, socialinę 

gerovę paslaugų gavėjams. 

 

IX SKYRIUS 

KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

57. Krizių centro skyriuje teikiamos laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugos. 

58. Psichosocialinės pagalbos paslauga įregistruojama vadovaujantis savivaldybės  Socialinių 

reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo priimtu sprendimu, remiantis asmens raštišku prašymu, 

sudarius su juo „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro skyriaus  psichosocialinės 

pagalbos paslaugos teikimo sutartį“ (5 priedas). Sutartyje nurodomas paslaugų teikimo terminas, 

išvardinamos teikiamos paslaugos. 

59. Psichosocialinės pagalbos paslaugos sudėtį sudaro: 

59.1.Bendravimas; 

59.2.Psichologinė pagalba; 

59.3.Kitos paslaugos. 

60. Psichosocialinės pagalbos paslauga teikiama pagal poreikį dienos metu. 

61. Laikino  apnakvindinimo paslauga (teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti 

teikiama ne ilgiau kaip 7 paras)  įregistruojama vadovaujantis  Savivaldybės Socialinių reikalų ir 

sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo priimtu sprendimu, remiantis asmens raštišku prašymu ir 

užpildant „Asmens (šeimos) laikino apnakvindinimo aktą“ (6 priedas), asmenį (šeimą) supažindinant 

su krizių centro klientų vidaus tvarkos taisyklėmis (1 priedas).  

62. Laikino apnakvindinimo paslaugos sudėtį sudaro: 

62.1. Nakvynės suteikimas; 

62.2. Minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas; 

62.3. Minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas; 

62.4. Esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos 

priežiūros įstaigą. 



 

 

63. Po 7 parų neįvykus teigiamiems pokyčiams, asmuo (šeima) gali teikti Prašymą-paraišką 

socialinėms paslaugoms gauti. 

 

X SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS, PASLAUGŲ 

SKYRIMAS IR TEIKIMAS, NUSTAČIUS VAIKO LAIKINĄJĄ PRIEŽIŪRĄ 

 

64. Jei vaikui, vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsniu, 

organizuojama laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, 

Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, vadovaudamasi (-asis) Vaiko laikinosios priežiūros 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. 

gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

užpildo Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių 

paslaugų įstaigoje aktą (Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – aktas), kurio 

originalas lieka Tarnyboje ar jos įgaliotame teritoriniame skyriuje, o kopija pateikiama krizių centrui 

ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą, kurie krizių centre apgyvendinami kartu su 

juo (jei kopijos negalima pateikti iš karto, ji krizių centrui ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams 

pagal įstatymą įteikiama susitikus ar išsiunčiama registruotu paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau 

kaip kitą darbo dieną nuo akto surašymo dienos). 

65. Krizių centras, gavęs Aprašo 64 punkte nurodytą aktą, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 

darbo dieną, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis persiunčia jį vaiko gyvenamosios vietos 

savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi šiuo aktu, priima 

sprendimą skirti krizių centro paslaugas per 3 kalendorines dienas nuo akto gavimo dienos.  

66. Tarnybai arba jos įgaliotam teritoriniam skyriui priėmus sprendimą skirti vaiko laikinąją 

priežiūrą socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, vaiko laikinoji priežiūra turi 

būti organizuojama nedelsiant, Tarnybai ar jos įgaliotam skyriui palydėjus vaiką kartu su tėvais iki 

krizių centro ir užpildžius aktą. 

67. Su kuriuo iš vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą vaikas apgyvendinamas krizių centre 

ir ar kartu apgyvendinami kiti šeimos vaikai, kuriems apsaugos poreikis nebuvo nustatytas (o jei 

apgyvendinami, tai kurie), sprendžia Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius. Šis sprendimas 

pateikiamas akte. 

68. Vaiko laikinoji priežiūra krizių centre gali trukti pagal poreikį, bet ne ilgiau nei  

12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros organizavimo dienos. Vaiko laikinosios priežiūros 

organizavimo krizių centre pabaiga nustatoma Tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus sprendimu 

(Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius užpildo Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo aktą 

(Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 4 priedas), kurio originalas lieka Tarnyboje ar jos 

įgaliotame teritoriniame skyriuje, o jo kopijos pateikiamos krizių centrui (įteikiama susitinkant arba 

išsiunčiant registruotu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ne vėliau nei kitą darbo dieną) ir vaiko 

tėvams (įteikiama susitinkant arba išsiunčiant registruotu paštu ar elektroniniu paštu ne vėliau nei kitą 

darbo dieną)). 

69. Apgyvendinus vaiką kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal 

įstatymą, o jei priimtas sprendimas, – ir kitą (-us) šeimos vaiką (-us) krizių centre (toliau kartu – 

šeima), vaiko ir šeimos poreikiai vertinami, pagalbos vaikui ir šeimai planas sudaromas, 

vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Atvejo vadybos tvarkos aprašas). Pagalbos vaikui ir šeimai plano įgyvendinimą koordinuoja 

atvejo vadybininkas. Krizių centras priskiria šeimai socialinį darbuotoją, kuris dalyvauja vertinant 

vaiko ir šeimos poreikius, sudarant pagalbos vaikui ir šeimai planą, atliekant šiame plane jo 

kompetencijai priskirtus veiksmus ir teikiant paslaugas, taip pat stebi teikiamų paslaugų poveikį 

vaikui ir šeimai, jų krizinės situacijos įveikimui, vertina, ar pasirinktos paslaugos vis dar labiausiai 

atitinka individualius vaiko ir šeimos poreikius ir situaciją įgyvendinant pagalbos vaikui ir šeimai 

planą, ar jos padeda įveikti krizinę situaciją, pagal poreikį, aptaręs ir suderinęs su atvejo vadybininku, 

koreguoja ir (ar) keičia Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą, jei jame nurodytos 



 

 

priemonės ar metodai neatitinka individualių vaiko ir (ar) šeimos poreikių ir (ar) nėra veiksmingos (-

i). Jei organizuojant vaiko laikinąją priežiūrą krizių centre su vaiku (-ais) apgyvendinamas tik vienas 

iš vaiko atstovų pagal įstatymą, o kitam vaiko atstovui pagal įstatymą pradedama teikti intensyvi 

mobiliosios komandos pagalba, vadovaujantis Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir 

jų darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 

m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų 

darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirtas socialinis darbuotojas Krizių centro paslaugų teikimo 

ir stebėsenos planą taip pat aptaria ir derina su mobiliosios komandos specialistų sudarytu Intensyvios 

mobiliosios komandos pagalbos šeimai ir (ar) vaikui planu. 

70. Paskirtas socialinis darbuotojas kartu su vaiku ir jo šeima turi aptarti, kaip šeima vykdys ir 

kitus įsipareigojimus (pvz.: dirbti, užtikrinti nenutrūkstamą vaiko dalyvavimą mokymosi ir ugdymosi 

procese ir pan.), ir organizuoti paslaugų, būtinų šiems įsipareigojimams įvykdyti, teikimą (pvz., 

pavėžėjimo paslaugos, jei nėra kitų galimybių įgyvendinti šeimos įsipareigojimus, teikimą).  

71. Paskirtas socialinis darbuotojas suteikia vaikui informaciją jam suprantama kalba, atitinkančia 

jo amžių, raidą, gebėjimus, apie tai, kas yra krizių centras, kodėl šeima turi gyventi krizių centre, kaip 

krizių centras sieks padėti šeimai, kokios yra krizių centro taisyklės, vaiko ir jo šeimos teisės ir 

pareigos. Vaikui sudaromos galimybės užduoti rūpimus klausimus, susijusius su krizių centru ir jo 

bei jo šeimos buvimu krizių centre, išsakyti savo lūkesčius, norus ir pasiūlymus, kurie turi būti 

įvertinti priimant sprendimus, susijusius su paslaugų teikimu ir vaiko bei šeimos buvimu krizių centre.  

72. Krizių centro specialistai, tiesiogiai dirbantys su vaiku ir (ar) šeima, darbo su vaiku ir (ar) 

šeima metu siūlo šeimai socialinių problemų sprendimų būdus, formuoja ir skatina vaiko atstovų 

pagal įstatymą motyvaciją siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime, tarpininkauja teikiant jiems kitą 

pagalbą, vertina šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą, taip pat užtikrina, kad šeimai 

ir (ar) vaikui teikiamos paslaugos nesidubliuotų su kitomis šeimai ir (ar) vaikui teikiamomis 

paslaugomis. Jie turi siekti įgalinti pačią šeimą spręsti jai kylančius iššūkius ir prisiimti atsakomybę 

už savo gyvenimą.  

73. Krizių centro specialistai, vadovaudamiesi Atvejo vadybos tvarkos aprašu, bendradarbiauja su 

vaiko teisių apsaugos specialistais, šeimos atvejo vadybininku ir informuoja apie darbą su vaiku ir 

šeima, stebimą pokytį (pablogėjimą ar pagerėjimą), paslaugų teikimą, jų poveikį vaiko ir šeimos 

situacijai nedelsdami, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo užklausos gavimo raštu arba nuotolinio 

ryšio priemonėmis dienos, taip pat, vadovaudamiesi Atvejo vadybos tvarkos aprašu, dalyvauja atvejo 

vadybos posėdžiuose.  

Jei šeima nebendradarbiauja su krizių centro specialistais, teikiančiais jai paslaugas, nevykdo 

atvejo vadybos metu parengtame (pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašo 2 priedą) pagalbos plane 

numatytų įsipareigojimų arba, jei juos vykdo, bet situacija nesikeičia, tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal 

įstatymą nesistengia, nekeičia savo elgesio ir toliau išlieka arba atsiranda realus pavojus vaiko 

fiziniam ir (ar) psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, krizių centro socialinis darbuotojas, 

paskirtas atsakingu už šeimą, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių 

paaiškėjimo dienos, raštu praneša šeimos atvejo vadybininkui ir Tarnybos įgaliotam teritoriniam 

skyriui apie šias aplinkybes, nurodydamas asmens (šeimos) vardą, pavardę, gimimo datą.  

74. Vaiko saugumas krizių centre laikomas svarbiausiu prioritetu, todėl krizių centras užtikrina 

jam saugią aplinką. Krizių centras patvirtina vaiko apsaugos politiką, kurioje numato krizių centre 

užtikrinamos vaiko apsaugos nuo bet kokios formos smurto ir išnaudojimo priemones, aiškias 

procedūras, kaip turi būti reaguojama į bet kokį smurtą prieš vaiką, kas ir kaip turi būti informuojamas 

apie smurtą, kokie duomenys privalo būti pateikiami informuojant, kas ir kaip turi spręsti su smurto 

atveju susijusius klausimus, taip pat numato darbuotojų ir savanorių patikrinimą dėl atitikties Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir kt. Su krizių centro 

patvirtinta vaiko apsaugos politika supažindinamas visas krizių centro personalas, įskaitant ir ūkio 

personalą ar kitą personalą, tiesiogiai nedirbantį su paslaugų gavėjais, taip pat visi savanoriai. 

 

 

XI SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRE DIRBANTYS DARBUOTOJAI IR JŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 



 

 

 

75. Krizių centre dirba: 

75.1. Socialiniai darbuotojai; 

75.2. Individualios priežiūros darbuotojai; 

75.3. kiti specialistai pagal poreikį (psichologai, psichoterapeutai, teisininkai, priklausomybių 

konsultantai, jaunimo darbuotojai, mediatoriai, sielovados darbuotojai ir kt.); 

75.4. Savanoriai. 

76. Krizių centre dirbantys specialistai turėtų išmanyti svarbiausius psichosocialinės pagalbos 

teikimo aspektus, gebėti dirbti komandoje, tinkamai reaguoti į krizines situacijas, greitai priimti 

sprendimus, būti motyvuoti ir siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, nuolat atnaujindami žinias ir 

įgūdžius.  

77. Krizių centro, kurio paslaugų gavėjai yra nepilnamečiai vaikai ir (ar) šeimos su nepilnamečiais 

vaikais, vadovas ar jo įgaliotas asmuo, prieš įdarbindamas asmenį krizių centre ar priimdamas 

savanoriškai veiklai, nepriklausomai nuo asmens atliekamų funkcijų, užimamų pareigų, darbo 

pobūdžio, darbo santykių formos ar kitų ypatumų, patikrina, ar asmuo atitinka Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo 30 straipsnyje nustatytus reikalavimus, nurodydamas asmeniui pateikti teistumo 

(neteistumo) pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Jei asmuo šių reikalavimų 

neatitinka, jis laikomas netinkamu dirbti ir (ar) vykdyti savanorišką veiklą krizių centre. Krizių centro 

vadovo atitiktį šiems reikalavimams patikrina krizių centro steigėjas.  

78. Krizių centre dirbantiems socialinių paslaugų srities darbuotojams sudaroma galimybė 

tobulinti profesinę kompetenciją, organizuojamos ir teikiamos supervizijos (supervizijų ciklas 

organizuojamas ne rečiau nei kartą per 6 mėnesius). 

79. Krizių centro paslaugos organizuojamos, personalas (struktūra ir etatų skaičius) formuojamas 

taip, kad vienu metu jame dirbtų ne mažiau kaip 1 darbuotojas, atsakingas už krizių centro teikiamų 

paslaugų organizavimą ir asmens (šeimos) saugumo užtikrinimą.  

80. Vienam krizių centro socialiniam darbuotojui priskiriami ne daugiau kaip 8 asmenys  

(5–6 šeimos). 

81. Centro vadovas imasi priemonių, kad nebūtų visų formų išnaudojimo, fizinio ir psichologinio 

smurto ir prievartos prieš Aprašo 6 punkte nurodytus paslaugų gavėjus. Kilus įtarimų dėl galimo 

piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir (ar) paslaugų gavėjų pažeidžiamumu, krizių centro vadovas 

krizių centro nustatyta tvarka nedelsdamas nušalina neteisėtais veiksmais įtariamus darbuotojus ir 

pradeda tyrimą, imasi kitų veiksmų, reikalingų kilusiems įtarimams išsiaiškinti.  

82. Jei asmeniui (šeimai) trūksta įgūdžių, ribotas jo (jos) savarankiškumas, pasitelkiamas 

individualios priežiūros darbuotojas. Teikiant tokią pagalbą, siekiama įgalinti asmenį (šeimą) 

tvarkytis buityje ir gyventi kasdienį gyvenimą (kiek tai įmanoma konkrečiu atveju, pvz., ugdant 

asmens (šeimos) socialinius įgūdžius), atkurti asmens (šeimos) savarankiškumą. 

 

XII SKYRIUS  

DUOMENŲ APSAUGA 

 

83. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius ir Centras užtikrina, kad asmens (šeimos) 

duomenys yra renkami ir tvarkomi tik Paslaugos teikimo tikslais, remiantis Europos Sąjungos 

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Centro asmens duomenų tvarkymo politika, 

kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, bei toliau nėra tvarkomi su tais 

tikslais nesuderinamu būdu. 

84. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius ir Centras užtikrina BDAR ir ADTAĮ 

numatytas Paslaugos gavėjų teises: 1) žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti sunaikinti savo 

asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi 

nesilaikant ADTAĮ, BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. 

 



 

 

XIII SKYRIUS 

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS 

  

85. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), šeima privalo teikti 

socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio 

vertinimu.  

86. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), šeima atsako už 

pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą. 

 

XIV SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS 

 

87. Paslaugos teikiamos nemokamai.  

 

XV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

88. Socialines paslaugas Centro krizių centre koordinuoja ir kontroliuoja Socialinių reikalų ir 

sveikatos apsaugos skyrius.  

89. Socialines paslaugas Centro krizių centre organizuoja ir teikia Centras. 

90. Centras atsako už kokybišką apgyvendinimo krizių centre paslaugos teikimą ir gautų 

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka. 

91.  Informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens 

byloje.  

92. Asmuo (šeima) gali būti pašalintas iš krizių centro, jei sąmoningai pateikė neteisingą 

informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti 

socialines paslaugas, piktnaudžiavo suteikta socialine paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų 

reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ar dėl kitų grubių pažeidimų, nesuderinamų su nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka.  
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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS 

KLIENTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Taisyklės nustato asmenų  apgyvendinimo, gyvenimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

(toliau – Centras) krizių centre tvarką,  išvykimo sąlygas, klientų teises ir pareigas, skundų ir prašymų 

pateikimo tvarką.  

2. Vidaus tvarkos taisyklių privalo laikytis visi asmenys,  gyvenantys Centro krizių centre. 

3. Asmenys (visi suaugę šeimos nariai) su vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinami pasirašant  

sutartį dėl apgyvendinimo krizių centre. 

           

II. SKYRIUS 

APGYVENDINIMAS 

 

4. Asmenims, prieš apsigyvenant krizių centre, suteikiama galimybė susipažinti su įstaiga, jos 

teikiamomis paslaugomis. Tokia pati galimybė suteikiama jų artimiesiems ar teisėtiems atstovams. 

5. Asmuo (šeima) krizių centre apgyvendinamas vadovaujantis Socialinių reikalų ir sveikatos 

apsaugos skyriaus vedėjo sprendimu.  

6. Naujai atvykęs klientas supažindinamas su krizių centro patalpomis, klientų vidaus tvarkos 

taisyklėmis supažindinamas pasirašant, suteikiama išsami informacija apie teikiamas paslaugas.   

7. Priimant klientą į krizių centrą sudaroma dvišalė sutartis tarp kliento  ir Centro. Sutartyje 

numatomi pagrindiniai šalių įsipareigojimai viena kitos atžvilgiu (apgyvendinimo trukmė, šalių teisės 

ir pareigos, apmokėjimo už paslaugas dydis ir kt.), pasirašomas patalpoje esančių baldų bei įrangos 

priėmimo, perdavimo aktas (laisva forma). 

8. Klientas, sudaręs sutartį dėl apgyvendinimo krizių centre, privalo griežtai laikytis sutartyje 

numatytų įsipareigojimų. 

 

III. SKYRIUS 

KLIENTŲ IŠVYKIMAS 

 

9. Klientai iš krizių centro gali išvykti laikinai ar visam laikui.  Išvykdami klientai užsirašo „Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro išvykimo – grįžimo už įstaigos ribų registracijos 

sąsiuvinyje“. Asmuo visus išvykimus visada turi suderinti su Centro socialiniu  darbuotoju, 

išvykdami ilgiau nei vienai dienai rašo prašymą Centro direktoriui, suderinę su Centro socialiniu 

darbuotoju.  

10. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdomas ar nutraukiamas: 

10.1. įstaigai gavus informaciją, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas 

iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją 

socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines 

paslaugas; 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro krizių centro skyriaus  

teikiamų paslaugų  

veiklos aprašo 

1 priedas 

 



 

 

10.2. asmeniui nesilaikant „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro Klientų vidaus 

tvarkos taisyklių“ ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių 

mėnesių laikotarpį;  

10.3. asmeniui nesilaikant Socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo sutartyje nustatytų 

reikalavimų; 

10.4. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui 

tenkinti (asmeniui pasveikus, įsidarbinus ir pan.); 

10.5. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio paslaugai, kurią 

asmuo gauna; 

10.6. pačiam asmeniui prašant; 

10.7. socialinių paslaugų gavėjui mirus; 

10.8. socialinių paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę ar valstybę; 

10.9. asmeniui, piktnaudžiaujant alkoholiu ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. 

11. Apgyvendinimas krizių centre nutraukiamas, asmeniui pateikus prašymą Centro direktoriui arba 

be prašymo, Utenos rajono savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos 

skyriaus sprendimu. 

 

IV. SKYRIUS 

KLIENTŲ LANKYMAS 

 

12. Svečius išlydėti iki 20 val., išskyrus artimus giminaičius iki 21 val. 

13. Dėl svečių, kurie lieka nakvoti būtina suderinti su Centro socialiniu darbuotoju, suderinus  

parašyti prašymą dėl leidimo svečiams nakvoti krizių centre. 

14. Centro darbuotojams lankantys artimieji, draugai turi parodyti asmens tapatybės dokumentą. 

15. Neblaivūs, agresyviai besielgiantys lankytojai į krizių centrą neįleidžiami. 

 

V. SKYRIUS 

GYVENIMO SĄLYGOS 

 

16. Asmeniui (šeimai) suteikiamas gyvenamasis plotas aprūpintas būtinaisiais su baldais, įrengta 

virtuve, asmens higienos patalpa.  

17. Klientas (suderinęs su Centro administracija) gali turėti savo baldų  bei  kitų buičiai reikalingų 

asmeninių daiktų. 

18. Klientai aprūpinami patalais, būtiniausiais indais.  

19. Išsikraustant iš krizių centro klientas privalo Centro socialiniam darbuotojui priduoti kambarį, 

baldus, patalus, kitą inventorių. Kambarį priduoti sutvarkytą, švarų. 

 

VI. SKYRIUS 

KLIENTŲ TEISĖS 

 

20. Klientai (jų šeimos nariai, globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis įvairiais klausimais į Centro  

administraciją ir teikti pasiūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo. 

21. Klientai (jų šeimos nariai, globėjai, rūpintojai) turi teisę raštu pateikti skundus bei prašymus  ir 

gauti informaciją apie skundų ir prašymo nagrinėjimo rezultatus.  

22. Klientai (jų šeimos nariai, globėjai, rūpintojai) turi teisę susipažinti su Centre esančia su kliento 

asmeniu susijusia dokumentacija, ir turi teisę į informacijos apie klientą konfidencialumą. 

23. Klientai (jų šeimos nariai, globėjai, rūpintojai) turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl 

klientui teikiamų socialinių paslaugų kiekio bei kokybės. 

24. Iš anksto suderinę su Centro socialiniu darbuotoju atlikti kosmetinį remontą gyvenamosiose 

patalpose. 

25. Atsivežti savo buitinę techniką, baldus, namų apyvokos daiktus. 

 

 



 

 

VII. SKYRIUS 

GYVENTOJŲ PAREIGOS 

 

26. Atsakingai prižiūrėti savo vaikus, užtikrinti jų fizinę, emocinę gerovę ir saugumą.  

27. Kambario raktas visada turi būti pakabintas Centre (raktų spintelėje). Pas save rakto laikyti 

negalima. 

28. Išeinant iš Centro privaloma pranešti personalui ir atsižymėti “Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro krizių centro išvykimo – grįžimo už įstaigos ribų registracijos sąsiuvinyje“.  

29. Laikytis asmens higienos reikalavimų - praustis, dėvėti švarius darbužius, avalynę, dėvėti 

kambarines šlepetes, nepalikti neplautų indų ir pan. 

30. Prižiūrėti, nuolat palaikyti švarą ir tvarką savo gyvenamosiose patalpose. Bendrose patalpose- 

virtuvėje, koridoriuje, buities ir higienos kambariuose tvarkytis pagal grafiką. Patalpos turi būti 

sutvarkytos iki 23 val.  

31. Tvarkyti Centro aplinką (pjauti žolę, kasti sniegą, laistyti gėles ir kt.), prisidėti prie Centro 

organizuojamų talkų. 

32. Pagarbiai, mandagiai bendrauti su Centro darbuotojais, svečiais, tarpusavyje. Laikytis bendrųjų 

moralės normų. 

33. Taupyti elektros energiją, vandenį. Elektriniai šildytuvai naudojami tik prasidėjus šildymo 

sezonui Utenos mieste.  

34. Prisiimti atsakomybę dėl piktybiškai sugadinto Centro turto (t.y., apmokėti už sugadinto turto 

remontą arba naujo įsigijimą, atsižvelgiant į  Centro administracijos sprendimą). 

35. Baldus bei įrangą naudoti pagal paskirtį. 

36.Lankytis Centre organizuojamuose renginiuose, užsiėmimuose. Vaikams nelankantiems ugdymo 

įstaigų privalomi užsiėmimai pas Centro specialistus kartu su mama. 

37. Apsigyvenusi šeima per 5 darbo dienas privalo pristatyti sveikatos būklę apibūdinančius 

dokumentus (dermatovenerologo, ginekologo, šeimos gydytojų įrašai). 

38.  Gyventojams draudžiama: 

38.1. Vartoti šiurkščius, necenzūrinius žodžius, triukšmauti, vartoti fizinę jėgą prieš kitus 

gyventojus ar darbuotojus, grasinti, naudoti smurtą, tyčiotis; 

38.2. Laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei kitas psichiką veikiančias medžiagas; 

38.3. Rūkyti Centre ar Centro teritorijoje; 

38.4. Palikti vaikus be priežiūros ar kitų vaikų priežiūrai; 

38.5. Džiovinti drabužius ant veikiančių elektrinių šildytuvų; 

38.6. Svečiuotis pašaliniams asmenims, o taip pat artimiesiems, jų svečiavimosi nesuderinus su 

Centro administracija ar socialiniu darbuotoju; 

38.7. Savavališkai išvykti iš krizių centro nesuderinus išvykimo su Centro socialiniu darbuotoju. 

39. Klientai, įgyvendindami krizių centro vidaus tvarkos taisyklėse apibrėžtas teises bei vykdydami 

pareigas, privalo gerbti kitus Centro klientus, darbuotojus ir nepažeidinėti jų teisių ir krizių centro 

klientų vidaus tvarkos taisyklių. 

 

VIII. SKYRIUS 

KLIENTŲ SKUNDŲ, PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

40. Klientų  raštu pateikti skundai, prašymai registruojami pas Centro administratorių. 

41. Centro administracija skundus, prašymus nagrinėja pagal Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus patvirtintą „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro prašymų ir skundų priėmimo ir 

nagrinėjimo tvarką“.  

42. Pasitvirtinus skundui, administracija privalo imtis priemonių priežastims šalinti. 

43. Apie skundo tyrimo rezultatus administracija privalo informuoti pareiškėją. 

 

 

 

 



 

 

IX. SKYRIUS 

APGYVENDINIMO KRIZIŲ CENTRE  PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS 

 

44. Klientas, nesilaikantis šių  vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš krizių centro. 

45. Pagrindas inicijuoti pašalinimą iš krizių centro – ne mažiau kaip 3 per 6 mėnesius raštu įforminti 

(darbuotojų informaciniai pranešimai Centro direktoriui) ir užregistruoti grubūs klientų vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimai (piktybiškas įstaigos turto gadinimas; šiurkščių, necenzūrinių žodžių 

vartojimas; fizinės jėgos prieš gyventoją ar darbuotoją naudojimas; vaiko (-ų) nepriežiūra; 

alkoholinių gėrimų vartojimas, silpnesnių gyventojų užgauliojimas, žeminimas, išnaudojimas ar 

kitoks skriaudimas; svetimų daiktų, pinigų pasisavinimas) ar gyvenamosios vietos teisėsaugos 

įstaigoje registruoti asmens nusižengimai. 

46. Svarstant asmens pašalinimo iš krizių centro klausimą, turi dalyvauti pats klientas, Centro 

darbuotojas, Centro administracija, esant poreikiui Utenos rajono savivaldybės administracijos 

socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus atstovas. 

 

 

 

Aš, _____________________________________________________________________________ 

su Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro klientų vidaus tvarkos taisyklėmis 

susipažinau. 

 

__________________                                          __________________________ 

                     (data)                                                                                                      (parašas) 

 

 

 

Aš, _____________________________________________________________________________ 

su Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro krizių centro klientų vidaus tvarkos taisyklėmis 

susipažinau. 

 

__________________                                          __________________________ 

                     (data)                                                                                                      (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 

 

 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO SUTARTIS  

  

20______m. ___________________d. Nr._______ 

Utena 

 

 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, (toliau – Centras) atstovaujamas  direktoriaus ar jo 

įgalioto asmens_____________________________________,  veikiančio pagal nuostatus ir 

socialinių paslaugų gavėjas__________________________________________________________ 

________________________________________(vardas ir pavardė, gimimo data) 

sudarė šią apgyvendinimo Centro krizių centre paslaugos teikimo sutartį (toliau - Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 

1. Šia Sutartimi Centras įsipareigoja teikti asmeniui (šeimai) Intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos paslaugą, o asmuo (šeima) įsipareigoja naudotis ja Sutartyje numatyta tvarka ir 

sąlygomis. 

2. Juridinis pagrindas: 

2.1. Asmens prašymas; 

2.2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens 20____m. 

_________________d. sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo 

Nr.__________ 

2.3.VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Utenos rajone Vaiko laikinosios 

priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje     

aktu____________________________________________________________________________ 

                                                           ( data, akto numeris) 

 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

3. Centras įsipareigoja: 

3.1.  Teikti socialinės priežiūros  paslaugą - Intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

3.2. Esant poreikiui deklaruoti asmens gyvenamąją vietą Centro krizių centre, kol bus teikiamos 

paslaugos. 

3.3. Teikti kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

3.4. Informuoti Asmenį (šeimą) apie nustatytą paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarką bei jos 

pasikeitimus. 

3.5. Laikytis konfidencialumo apie Asmens (šeimos) pateiktą informaciją ir duomenis, reikalingus 

paslaugoms teikti, bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo ir pagalbos principų.  

4. Sutartis sudaroma laikotarpiui____________________________________________________                    

(nurodyti laikotarpį) 

5. Asmuo (šeima) įsipareigoja:  

Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro krizių centro skyriaus  

teikiamų paslaugų  

veiklos aprašo 

2 priedas 



 

 

5.1. Vykdyti specialistų nurodymus teikiant Sutartyje numatytas paslaugas. 

5.2. Informuoti Centrą apie pasikeitusias aplinkybes, įtakojančias paslaugų teikimą. 

5.3. Įgyvendindamas savo teises, gerbti Centro teises. 

5.4. Asmuo (šeima) yra pats atsakingas už savo ir šeimos narių gerovę, o pagalbos teikimo tikslas 

yra šeimos įgalinimas savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus. 

5.5. Turi priimti siūlomą pagalbą ir paslaugas, dėl vaikų gerovę liečiančių sprendimų tartis su 

soc. darbuotoju. 

5.6. Asmuo (šeima) gyvenantis Centro krizių centre privalo informuoti Centro socialinį 

darbuotoją su juo suderinti svečių atvykimą ir išvykimą. 

5.7. Asmuo (šeimai) gyvenantis Centro krizių centre privalo informuoti Centro soc. darbuotoją 

su juo suderinti savo išvykimą trumpam laikui, viešnagę. 

5.8. Laikytis Centro krizių centro vidaus tvarkos taisyklių.  

 

III.ŠALIŲ TEISĖS  

 

6. Centras turi teisę: 

6.1. Reikalauti, kad Asmuo (šeima) pateiktų būtiną informaciją, reikalingą paslaugų teikimui 

organizuoti; 

6.2. Nutraukti  paslaugos teikimą, jei Asmuo (šeima) nevykdo šios Sutarties reikalavimų, pateikia 

neteisingą informaciją, išvyksta neinformavęs apie pasikeitusias aplinkybes, nesilaiko Centro 

krizių centro vidaus tvarkos taisyklių.  

7. Asmuo (šeima) turi teisę: 

7.1. Į kokybišką  paslaugą; 

7.2. Gauti visapusišką informaciją apie paslaugų teikimą, pasikeitimus; 

7.3. Į informacijos apie jį ir jo šeimą (artimuosius) konfidencialumą. 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS 

 

8. Vadovaujantis  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-

200 Socialinės priežiūros paslauga Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama nemokamai.  

 

V. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS, PAKEITIMAS (PAPILDYMAS) IR  

NUTRAUKIMAS 

 

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki kol Asmuo (šeima) gyvena Centre.  

10. Sutarties nutraukimo sąlygos: 

 10.1. Asmens (šeimos) iniciatyva raštu pranešus Centrui prieš 5  darbo dienas iki Sutarties 

nutraukimo; 

 10.2. Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties nutraukimo; 

 10.3. Kai nustatoma, kad viena iš šios Sutarties Šalių nevykdo Sutartyje nustatytų sąlygų; 

 10.4. Kitais atvejais, informuojant kitą Šalį prieš 5 darbo dienas  iki Sutarties nutraukimo. 

 

VI. KITOS SĄLYGOS 

 

11 Bet kokius iš Sutarties kylančius ginčus Šalys sprendžia bendru sutarimu. Jeigu Šalys nesusitaria, 

ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 



 

 

12. Prieš pasirašydamos Sutartį, Šalys atidžiai perskaito Sutarties tekstą ir savo parašais patvirtina, 

kad Sutarties tekstas visais atžvilgiais atitinka jų valią. Pasirašydamos Šalys patvirtina Sutarties 

sąlygas ir įsipareigoja jas griežtai vykdyti. 

13. Už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14. Sutartis pagal poreikį, atsiradus naujoms aplinkybėms, gali būti keičiama arba pildoma šalių 

raštišku susitarimu. Visi sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos sutarties dalys.  

15. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių 

kiekvienai Šaliai. 

 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

ĮSTAIGA     ASMUO 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras                           ___________________________________ 

  (įstaigos pavadinimas)    (vardas, pavardė) 

Vaižganto g. 50-1,  28185                                          (gim. d.)__________________________        

                 (adresas) 

Įstaigos kodas  19099439                                                 ___________________________________ 

Ats. sąsk. Nr. LT117181100002130928                                                   (adresas) 

AB Šiaulių bankas                          ___________________________________                                                             

Direktorius                                                                                                   (parašas) 

__________________________          

       (Vardas pavardė, parašas) 

                                                                        

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Krizių centro teikiamų paslaugų teikimo plano ir stebėsenos forma) 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO KRIZIŲ CENTRO PASLAUGŲ TEIKIMO IR STEBĖSENOS PLANAS  

 

____________ Nr. ____________ 

(data) 

______________ 

(vieta) 

 

DUOMENYS APIE PASLAUGŲ GAVĖJĄ (jei paslaugų gavėjas – šeima, nurodomi visų paslaugas gaunančių šeimos narių duomenys): 

Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), šeimos narių tarpusavio ryšiai:  

Vaiko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės): 

 

Paslaugų krizių centre paskyrimo data: __________________________________ 

 

Paslaugų krizių centre paskyrimo priežastis (pažymėti visus tinkamus variantus):  

Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro krizių centro skyriaus 

teikiamų paslaugų  

veiklos aprašo 

3 priedas 



 

 

Priežastis 
✓  

Fizinis smurtas artimoje aplinkoje  

Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje  

Emocinis / psichologinis smurtas artimoje aplinkoje   

Fizinis smurtas  

Seksualinis smurtas  

Emocinis / psichologinis smurtas   

Netektis   

Asmens gyvenamosios vietos praradimas  

Užimtumo / darbo problemos  

Žalingų įpročių / priklausomybių sukeltos problemos  

Savižudybės rizika   

Santykių problemos  

Nėštumas ir kūdikio gimimas  

Prarastas savarankiškumas dėl... (nurodyti)  

Socialinę riziką patirianti šeima (turinti vaikų) dėl: 

o tinkamo būsto neturėjimo / gyvenamosios vietos stokos 

o ilgalaikio nedarbo 

o pajamų stokos 

o tėvystės įgūdžių stokos 

 



 

 

o socialinių įgūdžių stokos  

o priklausomybių  

o artimoje aplinkoje patirto smurto 

o artimųjų stokos ar jų neturėjimo  

o kita (nurodyti) ____________________________ 

Vieniša (-as) motina (tėvas) ir jos (jo) vaikai dėl: 

o tinkamo būsto neturėjimo / gyvenamosios vietos stokos  

o ilgalaikio nedarbo  

o pajamų stokos 

o priklausomybių 

o artimoje aplinkoje patirto smurto 

o artimųjų stokos ar jų neturėjimo  

o kita (nurodyti) ____________________________ 

 

Besilaukianti moteris, išgyvenanti krizę dėl: 

o tinkamo būsto neturėjimo / gyvenamosios vietos stokos 

o ilgalaikio nedarbo  

o pajamų stokos  

o priklausomybių  

o artimoje aplinkoje patirto smurto 

o artimųjų stokos ar jų neturėjimo  

o kita (nurodyti) ____________________________ 

 



 

 

Nepilnametė besilaukianti mergina arba nepilnametė motina dėl: 

o tinkamo būsto neturėjimo / gyvenamosios vietos stokos  

o pajamų stokos 

o priklausomybių  

o artimoje aplinkoje patirto smurto 

o artimųjų stokos ar jų neturėjimo  

o kita (nurodyti) ____________________________ 

 

Socialinę riziką patiriantys vaikai dėl (nurodyti): 

 

 

Vaikas (-ai), kuris (-ie) paimti iš jam (jiems) nesaugios aplinkos, kol bus 

išspręstas klausimas dėl jo (jų) grąžinimo atstovui (-ams) pagal įstatymą ar dėl 

laikinosios globos (rūpybos) nustatymo 

 

Šeimoje nustatytas vaiko apsaugos poreikis dėl (nurodyti): 

 

 

Kiti (-os) krizinėje situacijoje esantys (-čios) asmenys (šeimos) (nurodyti): 

 

 

 

Paslaugų teikimo tikslas ir uždaviniai: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Pagrindiniai krizinės situacijos įveikimo tikslai (ką norima pasiekti – kas parodytų, kad asmens (šeimos) krizinė situacija įveikta) 

(pažymėti tinkamus variantus): 

o rasti tinkamą gyvenamąją vietą 

o padėti rasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje 

o padėti išgyventi netektį 

o padėti išgyventi kitus sudėtingus jausmus, kilusius dėl krizinės situacijos (įvardyti, kokius ir dėl kokios krizinės situacijos kilusius) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

o sustiprinti tėvystės įgūdžius 

o išmokyti tinkamai tenkinti vaiko poreikius 

o įgyti gebėjimą spręsti problemas nenaudojant fizinio smurto / nutraukti smurtinius santykius  

o padėti kompensuoti prarastą savarankiškumą (nurodyti, kaip) __________________________________________________________________ 

o kita (nurodyti) _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Planuojamas paslaugų teikimo laikotarpis: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

POREIKIAI INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TEIKIMĄ 

Asmens vardas, pavardė: 



 

 

POREIKIŲ 

SRITYS1 

 

 

PROBLEMINĖ SRITIS IR 

PRIEŽASTYS2 

REIKALINGA PAGALBA, 

PASLAUGOS 

PASLAUGŲ 

TEIKIMO 

TRUKMĖ, 

DAŽNUMAS  

TEIKĖJAS 

(nurodomas 

pažymint, ar tai – 

krizių centro, ar 

kitų įstaigų 

specialistas) 

NUMATOMI 

REZULTATAI, 

POKYČIAI 

Įvardijami 

konkretūs asmens 

poreikiai  

    
 

    
 

    
 

Lentelė pratęsiama tiek, kiek to teikia visiems poreikiams aprašyti; kiekvieno paslaugų gavėjo poreikiai aprašomi atskirai. 

 

Asmens (šeimos) stiprybės, galinčios padėti įveikti krizinę situaciją 

(aprašyti).................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Asmens (šeimos) silpnybės, dėl kurių reikalinga papildoma pagalba (aprašyti)..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Asmens (šeimos) lūkesčiai dėl paslaugų ir kitokios pagalbos (aprašyti)................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                           
1 Jei paslaugos teikiamos šeimai, jos numatomos pagal individualią šeimos situaciją, nustačius individualius kiekvieno šeimos nario poreikius. 

 
2 Nustatant problemines sritis, svarbu išsiaiškinti problemų priežastis, t. y. išsiaiškinti, kuri problema yra tikra ir kurią būtina spręsti. Dažnai tai, kas nustatoma kaip problema, gali būti 

jos pasekmė, todėl pašalinus problemos pasekmę problema gali likti neišspręsta. Pavyzdžiui, naktinis vaiko šlapinimasis į lovą gali būti vaiko fizinės sveikatos sutrikimo pasekmė, bet 

gali būti ir jo patirtos seksualinės prievartos pasekmė. Pirmu atveju būtina skirti tinkamą gydymą, antru atveju pirmiausia reikėtų padėti vaikui tinkamai išgyventi trauminę patirtį.  



 

 

 

Numatoma paslaugų teikimo peržiūros data .............................................................. 

 

Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą parengė ............................................................................................. 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Sudarant Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos planą dalyvavo3: 

 

..................................................................................................................... 

(vaiko vardas, pavardė, parašas4) 

 

..................................................................................................................... 

(vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, parašas) 

 

Specialistai: 

..................................................................................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

..................................................................................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Paslaugų teikimo peržiūros data ...................................................................... 

 

Paslaugų teikimo peržiūroje dalyvavę specialistai ir kiti asmenys: 

 

..................................................................................................................... 

(vaiko vardas, pavardė, parašas5) 

 

..................................................................................................................... 

                                                           
3 Išvardijami visi dalyvavę asmenys. 
4 Vaiko parašas nebūtinas, jei vaikas dėl amžiaus ar išsivystymo lygio, kitų priežasčių negali išreikšti savo nuomonės. 
5 Vaiko parašas nebūtinas, jei vaikas dėl amžiaus ar išsivystymo lygio, kitų priežasčių negali išreikšti savo nuomonės. 



 

 

(vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, parašas) 

 

Specialistai:  

..................................................................................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

..................................................................................................................... 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Peržiūros išvados: 

Eil. 

Nr.  

Paslaugų gavėjo 

duomenys  

(vardas, pavardė) 

Poreikis (nustatytas 

paslaugų teikimo 

pradžioje) 

Pasiekti rezultatai / pokyčiai Pokyčius įrodantys 

faktai, argumentai 

Paslaugų, pagalbos ar kitų 

priemonių tęstinumo 

poreikis, Krizių centro 

paslaugų teikimo ir 

stebėsenos plano pakeitimai 

      

      

      

      

 

Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos plano sudarymo užbaigimas6 

 

Krizių centro paslaugų teikimo ir stebėsenos plano sudarymo užbaigimo data: ...................................... 

Priežastys: ................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

                                                           
6 Pildoma tik tuo atveju, jei individualus paslaugų poreikio vertinimas užbaigiamas. 
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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIAUS 

PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

 

20______m. ___________________d. Nr._______ 

Utena 

 

 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, (toliau – Centras) atstovaujamas  direktoriaus ar jo 

įgalioto asmens_____________________________________,  veikiančio pagal nuostatus ir 

socialinių paslaugų gavėjas  _________________________________________________________                           

________________________________________________________________________________ 
                                                                              (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefonas) 

sudarė šią psichosocialinės pagalbos paslaugos teikimo sutartį (toliau - Sutartis).  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Sutartis tarp Centro ir Kliento sudaroma sutartinių santykių sąlygoms nustatyti, teikiant klientui 

psichosocialinės pagalbos paslaugą Centre. 

    

II. CENTRO TEISĖS 

2. Centro darbuotojai, vykdydami pavestas užduotis, turi teisę: 

2.1. kreiptis dėl informacijos apie šeimą, jos narius į valstybines ir nevalstybines įstaigas, 

nevyriausybines organizacijas; 

2.2.vadovautis profesine etika bei vertybinėmis nuostatomis,  

2.3.vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės 

aktais, Centro  nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis; 

 

III. CENTRAS ĮSIPAREIGOJA 

3. Teikti psichosocialinės pagalbos paslaugą laikotarpiu ............................................................ 
                                                                    ( nurodyti terminą) 

4. Teikti paslaugas (konkrečiai šeimai teikiamas paslaugas pažymėti X): 

4.1.  informavimo □,  

4.2. konsultavimo □,  

4.3. tarpininkavimo ir atstovavimo □, 

4.4. bendravimo □, 

4.5. psichologinės pagalbos □,   

4.6. kitos paslaugos □. 

5. Teikti nemokamas psichologo konsultacijas ............................................................................. 
                                                                                                                                                                                           (nurodyti konsultacijų skaičių arba dažnumą)          

6. Teikti nemokamas socialinio darbuotojo konsultacijas ............................................................. 
                                                                                                                                                                                          (nurodyti konsultacijų skaičių arba dažnumą)          

 

7. Teikti kitas paslaugos sudėtyje numatytas paslaugas....................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                       (nurodyti) 

8. Teikiamų paslaugų kiekis numatomas individualiai, pagal Kliento ir jo šeimos poreikius, 

nustatant sutarties galiojimo terminą. 

9. Teikiant psichosocialinės pagalbos paslaugą Centre šeimai ir nepasiekus teigiamų rezultatų 

Centras pasilieka teisę kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį 

skyrių dėl vaikų saugumo užtikrinimo. 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro krizių centro skyriaus  
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veiklos aprašo 
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10. Gerbti paslaugas gaunančio asmens orumą, aptarnauti ir ginti Kliento interesus, santykius grįsti 

nuoširdumu bei atidumu. 

11. Kompetentingai padėti Klientui įveikti sunkumus, įtvirtinti paties Kliento galimybes 

savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas; 

12. Saugoti Kliento  teisę į informacijos ir dokumentų apie Klientą konfidencialumą. 

   

IV. KLIENTO TEISĖS 

13. Klientas turi teisę raštu pateikti skundus bei prašymus ir gauti informaciją apie skundų bei 

prašymų nagrinėjimo rezultatus. 

14. Klientas  turi teisę susipažinti su Centre esančia su Kliento asmeniu susijusia dokumentacija ir 

turi teisę į informacijos apie klientą konfidencialumą. 

15. Klientas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl Klientui teikiamų socialinių paslaugų kiekio 

bei kokybės. 

16. Klientui paslaugos teikiamos jo pageidavimu,  todėl jis turi teisę atsisakyti Centro paslaugų  

sutarties terminui nepasibaigus. 

V. KLIENTAS ĮSIPAREIGOJA 

17. Lankyti specialistų konsultacijas paskirtu laiku. 

18. Atsakingai ir sąžiningai vykdyti jam rekomenduotinas užduotis, jo ir jo šeimos gerovei siekti. 

19. Rūpintis savo vaikais, jų sveikata, ugdymu, auklėjimu, būti už juos atsakingu. 

 

VI. KITOS SĄLYGOS 

20. Centras iki sutarties pasirašymo turi teisę prašyti, kad klientas pateiktų apie save reikalingus 

duomenis (registracijos vieta, darbovietė, pasas, medicininės apžiūros išvados, ankstesnė gyvenamoji 

vieta ir kt.).   

21. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Šios sutarties sąlygos gali būti pakeistos Centrui ir 

Klientui iš anksto susitarus. 

22. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, Centrui ir Klientui atskirai. Kiekvienas egzempliorius turi 

vienodą juridinę galią. 

23. Dėl sutarties kylantys ginčai, vykdant šią sutartį, sprendžiami abipusiu šalių susitarimu arba 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

24. Likus 1 savaitei iki sutarties pasibaigimo termino, Kliento socialinis darbuotojas informuoja 

Klientą (šeimos narį, globėją, rūpintoją) ir abi šalys prima sprendimą dėl paslaugų nutraukimo ar jų 

tęstinumo užtikrinimo. 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

ĮSTAIGA     ASMUO 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras                           ___________________________________ 

  (įstaigos pavadinimas)    (vardas, pavardė) 

Vaižganto g.50-1,  28185                                               (gim. d.)__________________________        

                 (adresas) 

Įstaigos kodas  19099439                                                 ___________________________________ 

Ats. sąsk. Nr. LT117181100002130928                                                   (adresas) 

AB Šiaulių bankas                          ___________________________________                                                             

Direktorius                                                                                                 (parašas) 

__________________________          

     (vardas pavardė, parašas) 

A.V.                      

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS  

ASMENS LAIKINO APNAKVINDINIMO KRIZIŲ CENTRO SKYRIUJE 

 AKTAS  

 

20........ m..............................mėn.......d. Nr. .................. 

Utena 

 

Aš 

................................................................................................................................................................ 
                                                                    (darbuotojo vardas, pavardė, pareigos) 

priėmiau.................................................................................................................................................. 
                                                           (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas) 

kuris 

kreipėsi................................................................................................................................................... 
               (nurodyti datą, aplinkybes ir kt.) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

dėl laikino apnakvindinimo paslaugos ir specialistų pagalbos suteikimo 

nuo.........................iki................................ 
                         (nurodyti terminą, ne ilgiau kaip 7 paras) 

Kitos papildomos žinios apie asmens padėtį. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..........………………………………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................

............…………………………………………………………………………………………………

……                                                                 

 

..................................................                                                                             ................................                                  
(priėmusiojo pareigos vardas, pavardė)                                                                                                                            (parašas) 

 

.....................................................                                                                         ...............................                                                                                                
(asmens vardas, pavardė)                                                                                                                                                   (parašas) 
 

 

                                                                               Tvirtinu 

 

                                                                               ............................................................................ 
                                                                                                          (Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro vadovo vardas, pavardė) 

 

                                                                               ............................................................................ 
                                                                                                                                                 (parašas, data) 
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