
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

Nr. 20..-..... 

 

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

Strūna 

 

Strūnos socialinės globos namai (toliau – Globos namai), atstovaujami direktoriaus Petro 
Veličkos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir 

............................................................................................................., a. k. ......................................... 

gyv. ........................................................................................................., (toliau – Paslaugų gavėjas), 

atstovaujamas  ....................................................................................,  a.  k.  ...................................... 

(toliau – Paslaugų gavėjo atstovas), sudarė šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Šia Sutartimi Globos namai įsipareigoja teikti Paslaugų gavėjui laikino atokvėpio 

paslaugas, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja naudotis jomis Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis. 

2. Sutarties sudarymo juridinis pagrindas – Globos namų direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens įsakymas dėl laikino atokvėpio paslaugų teikimo Paslaugų gavėjui Nr.  . 

3. Laikino atokvėpio paslaugų teikimo trukmė ................. d., data – 

nuo...................................................................... d.  iki ..................................................................... d. 

4. Laikino atokvėpio paslaugos Paslaugos gavėjui Globos namuose yra mokamos pagal 

tuo  metu  patvirtintą  ilgalaikę  socialinės  globos  kainą,  kurios  paros kaina  yra .......... Eur.  kaina. 

Laikino atokvėpio paslaugos lėšų kompensavimo sutartis bus pasirašyta dviem/trimis 

egzemplioriais. 
 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5. Globos namai įsipareigoja: 

5.1. pateikiant Paslaugų gavėjo atstovui prašymą teikti laikino atokvėpio paslaugas, 

pateikti ir preliminarią Globos namų dienotvarkę; 
5.2. kokybiškai ir laiku teikti Paslaugų gavėjui sutartyje nurodytas socialines 

paslaugas; 

 
 

teikimu; 

 

5.1. garantuoti duomenų apie Paslaugų gavėją konfidencialumą; 

5.3. teikti Paslaugų gavėjui ir  jo  atstovui informaciją, susijusią su socialinių paslaugų 

 

5.4. supažindinti Paslaugų  gavėją / Paslaugų  gavėjo  atstovą pasirašytinai su paslaugas 
teikiančios įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

6. Paslaugų gavėjo atstovas įsipareigoja: 

6.1. tinkamai ir korektiškai elgtis su Globos namų atstovais; 

6.2. teikti Globos namams socialinių paslaugų teikimui reikalingus ir teisingus 
duomenis apie Paslaugos gavėją, suteikti visą reikalingą informaciją; 

6.3. pateikti Globos namams gydytojo paskyrimo ir/ar išrašytų receptų kopijas bei 

pasirūpinti, kad užtektų būtinų paslaugos gavėjui medikamentų per visą paslaugos teikimo laiką. 

7. Paslaugų gavėjas ir/ar jo atstovas turi teisę: 

7.1. į kokybiškas laikino atokvėpio paslaugas; 

7.2. gauti visapusišką informaciją apie laikino atokvėpio paslaugų skyrimą ir teikimą; 

7.3. savo noru atsisakyti laikino atokvėpio paslaugų teikimo. 

8. Globos namai turi teisę: 

8.1. reikalauti, kad Paslaugų gavėjas ar jo atstovas pateiktų būtiną informaciją, 

reikalingą paslaugų teikimui organizuoti; 
8.2. siūlyti nutraukti paslaugų teikimą, jei Paslaugų gavėjas ar jo atstovas kelia grėsmę 



Globos namų atstovo ar kitų Paslaugų gavėjų sveikatai ir/ar gyvybei. 

 
III. KITOS SĄLYGOS 

9. Ginčai ir nesutarimai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, 

nepavykus susitarti – įstatymų nustatyta tvarka. 

10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 3 punkte nurodyto termino, 

jei šalys jos nenutraukia anksčiau. 

11. Sutartis gali būti nutraukta, jei Globos namai ir Paslaugų gavėjas (ar jo atstovas) 

nesilaiko sutartyje numatytų sąlygų ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklių. 
12. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku abiejų šalių susitarimu. 

13. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis civilinės teisės aktų 

nuostatomis. 

14. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną 

sutarties šalims. 

 

Globos namai: Paslaugų gavėjas (atstovas): 

Strūnos socialinės globos namai 

Strūnos k. 5, LT-18140 Strūnos k, Švenčionių raj. 

Įstaigos kodas: 190796562 
Ats. sąsk. Nr. LT787300010002590395 

Bankas: AB Swedbank, banko kodas 73000 
Tel. (8 387) 48610 
El. p. renata.lavreckiene@strunosgn.lt 
 
Direktorius   

(vardas, pavardė) 

 
 

(parašas) 

A.V. 

   
(vardas, pavardė) 

a.k.  

gyv.   

   

(parašas) 

 

 

 
 

SUSITARIMAS Nr. ......... 

 

Sutartis Nr. 20... -...... atnaujinta / pratęsta / pakeista (pabraukti) nuo 20... m ............................ mėn. 

........ d. iki ...................................................... d. 

Pagrindas ............................................................................................................................................. 

Pratęsimo/ pakeitimo (pabraukti) priežastis........................................................................................... 

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

Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas (atstovas): 

Strūnos socialinės globos namai 

Strūnos k. 5, LT- 1140 Strūnos k, Švenčionių raj. 

Įstaigos kodas: 190796562 
Ats. sąsk. Nr. LT787300010002590395 

Bankas: AB Swedbank, banko kodas 73000 
Tel. (8 387) 48610 
El. p. renata.lavreckiene@strunosgn.lt 
 
Direktorius    

(vardas, pavardė) 

 
 

(parašas) 

A.V. 

   
(vardas, pavardė) 

a.k.  

gyv.   

   

(parašas) 

mailto:renata.lavreckiene@strunosgn.lt
mailto:renata.lavreckiene@strunosgn.lt


 


