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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

PAČKĖNŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINIO  

VEIKLOS APRAŠAS 

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinio veikla 

grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių 

konvencija, Socialinių paslaugų įstatymu, Reikalavimais stacionarioms ir nestacionarioms socialinių 

paslaugų įstaigoms, Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, Utenos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatais.  

 

I. APGYVENDINIMO SĄLYGOS 

 

1.Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau Centras) Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų 

padalinyje (toliau Pačkėnų SGN) teikiama  apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose 

paslauga – tai socialinės priežiūros paslauga asmenis (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, 

intensyvios priežiūros ir kuriuose sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkyti savo asmeninį (šeimos) 

gyvenimą iš dalies padedant socialiniam darbuotojui. 

2. Pačkėnų SGN gali gyventi asmenys (šeimos) savo gyvenamąją vietą deklaravę Utenos rajono 

savivaldybės teritorijoje ir neturintys nuosavo gyvenamo būsto: 

2.1. Šeimos, neturinčios gyvenamojo ploto; 

2.2. Senyvo amžiaus asmenys; 

2.3. Suaugę asmenys su negalia. 

3. Asmenų (šeimų) prašymai bei dokumentai dėl apgyvendinimo Pačkėnų SGN priimami Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centre. 

4. Asmenų (šeimų) prašymus dėl apsigyvenimo Pačkėnų SGN svarsto Utenos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau Komisija). Gavus teigiamą komisijos 

išvadą, sprendimą dėl apgyvendinimo Pačkėnų SGN paslaugos priima Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius. 

5. Pačkėnų SGN teikiamos paslaugos: 

    5.1. Bendrosios socialinės paslaugos: 
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 informavimo,  

 konsultavimo,  

 tarpininkavimo ir atstovavimo, 

 transporto organizavimo, 

 aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne,  

 sociokultūrinės paslaugos,  

 asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,  

 kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

5.2. Specialiosios socialinės paslaugos: 

5.2.1. Socialinė priežiūra: 

 socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

 intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

 apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose  

 intensyvi krizių įveikimo pagalba 

5.2.2. Socialinė globa: 

 trumpalaikė socialinė globa (apgyvendinant šeimą iki 6 mėnesių ar ilgiau). 

6. Asmens (šeimos) apgyvendinimas yra laisvanoriškas, su asmeniu (šeima) pasirašoma dvišalė 

sutartis, ne ilgiau kaip 5 metų laikotarpiui. 

7. Asmuo (šeima) pageidaujantis gyventi Pačkėnų SGN Centrui turi pateikti: 

 prašymą; 

 asmens dokumento kopiją, vaikų gimimo liudijimų kopijas; 

 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

 pensininko, bedarbio, mokinio, studento pažymėjimą ar kt. kopijas; 

 medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (GGK); 

 sutikimą naudoti asmens duomenis gaunant informaciją apie pajamas ir turtą. 

8. 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. 

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

(šeima) ir jo pagalbos paslaugų poreikis yra individualūs. 

10. Apsigyvendamas asmuo (šeima) turi priimti siūlomą pagalbą ir paslaugas, dėl vaikų gerovę 

liečiančių sprendimų tartis su soc. darbuotoju. 

11. Pačkėnų SGN gyventojas privalo informuoti soc. darbuotoją su juo suderinti svečių atvykimą ir 

išvykimą. 
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12. Asmuo (šeima) teikiamų paslaugų gali atsisakyti apgyvendinimo terminui nepasibaigus: 

 Asmuo (šeima) teikia prašymą Centro direktoriui, kuriame nurodo sutarties nutraukimo 

nepasibaigus terminui priežastis.  

 Dėl vaikų išvykimo kartu su šeima, derinama su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, pateikus šeimos 

prašymo kopiją ir Centro prašymą dėl asmens (šeimos) apgyvendinimo  nutraukimo terminui 

nepasibaigus.  

 Apgyvendinimas Pačkėnų SGN nutraukiamas Utenos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu. 

13. Centro direktorius asmens (šeimos) apgyvendinimo sutartį  gali nutraukti jei asmuo (šeima) 

pažeidžia vieną iš šių punktų: 

 pažeidinėja Pačkėnų SGN vidaus tvarkos taisykles; 

 nevykdo individualios savipagalbos programos; 

 nemoka už komunalines paslaugas. 

14. Tolimesnis šeimos vaikų saugumo užtikrinimas ir  vaikų gyvenamosios vietos nustatymas 

derinamas su Vaikų teisių apsaugos  skyriumi. 

15. Pasibaigus asmens (šeimos) apgyvendinimui Pačkėnų SGN, įvykus teigiamiems pokyčiams, 

asmuo (šeima) teikia prašymą Centro direktoriui nurodydama būsimo būsto adresą, įvardindama 

pozityvius pasikeitimus šeimoje. Išvykimas yra nustatomas Centro direktoriaus įsakymu. 

16. Jei pasibaigus apgyvendinimo sutarčiai asmuo (šeima) pageidauja pratęsti sutartį, jis turi vėl teikti 

prašymą Centro direktorei, kur nurodo motyvus dėl apgyvendinimo sutarties pratęsimo. Centras su 

asmens (šeimos) prašymu ir užpildęs Asmens (šeimos) socialinių paslaugų vertinimo formą 

kreipiasi į Komisiją  dėl apgyvendinimo termino pratęsimo. 

 
    

 

II. ĮMOKŲ  MOKĖJIMAS UŽ  KOMUNALINES PASLAUGAS 

 

17. Įmokos mokamos pagal sąskaitas faktūras už vandenį ir nuotekas, elektros energiją. 

18. Centro darbuotojas (ūkvedė) iki kiekvieno mėnesio iki 27 dienos nurašo kiekvieno buto vandens 

skaitiklio ir elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Vandens ir nuotekų skaitiklio rodmenis 

darbuotojas perduoda UAB „Utenos vandenys“, elektros energijos apskaitos prietaisų  rodmenis vyr. 

buhalteris ar ūkvedė el. laišku perduoda AB „Rytų skirstomieji tinklai“. 

19. Pagal gautas sąskaitas-faktūras darbuotojas (ūkvedė) kartu su klientu apskaičiuoja kiekvieno buto 

mokestį už  išnaudotą elektros energiją ir vandenį. Duomenis surašo į atsiskaitymo lapelius (Priedas 
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Nr.1). Atsiskaitymo lapelių kopijos iki einamojo mėnesio 14 dienos išdalinamos paslaugos gavėjams. 

Atsiskaitymo lapelių originalai lieka pas darbuotoją, kurie yra segami ir registruojami. 

20. Paslaugos gavėjai iki einamojo mėnesio 20 dienos atsiskaito darbuotojui pagal atsiskaitymo 

lapeliuose nurodytą sumą.  

21. Paslaugos gavėjai jiems priklausančią mokėti įmoką pagal atsiskaitymo lapelį (Priedas Nr.1),  

sumoka į įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą pavedimu pagal Centro buhalterės pateiktą pažymą. Centro 

darbuotojui pateikia banko išduotą kvitą apie pinigų įnešimą į banką. 

22. Jei paslaugos gavėjas Centrui nemoka už suteiktas paslaugas tris mėnesius iš eilės, Centras turi 

teisę kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo teisės aktų  nustatyta tvarka. 

23. Pinigų surinkimo bei įnešimo kontrolę vykdo Centro vyr. buhalteris. 

 

___________________ 
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Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų 

padalinio veiklos aprašo 

Priedas Nr.1 

 

ATSISKAITYMO LAPELIS Nr. 

 

 

                                                                                    Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

                                                                                     Į/k 190990439 
         (vartotojo vardas, pavardė) 
                                                                                     Vaižganto g. 50-1, Utena 

                                                                                     A/S LT467044060002545326 

 

___________________________ 

(vartotojo adresas)  
 

Už _____ m. __________  mėn.   

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Skaitiklių rodmenys Tarifas, 

EUR 

Suma 

Iki Nuo skirtumas EUR Ct 
1. Elektros energija       

2. Elektros energijos paslaugos       

3. Vanduo, nuotekos        

4. Vanduo, nuotekos (bendras)       

5. Už gyvenimą savar. gyv. namuose       

6. Skola       

7.     0 0 

     Viso   

 

Data  _______ m._________ mėn.    d. 

 

Atsakinga darbuotoja        ________________                                          Vartotojas _____________ 
                                          (vardas pavardė, parašas)                                                                                             (parašas) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 


