
APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO TVARKA 

 

 1. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslauga teikiama suaugusiems (nuo 18 metų) 

socialinės rizikos asmenims, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo 

įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą Jonavos rajono savivaldybėje; taip pat asmenims, 

nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių 

asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Jonavos rajono savivaldybėje; užsieniečiams ir 

asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir 

deklaravusiems gyvenamąją vietą Jonavos rajone, kuriems nustatytas apgyvendinimo Nakvynės 

namuose paslaugos poreikis.  

 2. Nakvynės namuose negali būti apgyvendinami asmenys, sergantys aktyviąja 

tuberkuliozės forma, ūmiais infekciniais susirgimais, turintys sunkią protinę ar psichinę negalią 

bei turintys kitų susirgimų, galinčių kelti grėsmę kitų Nakvynės namų gyventojų sveikatai ir 

saugumui. Taip pat negali gyventi asmenys, kuriems nustatytas slaugos poreikis. 

 3. Asmuo (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios 

asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) pageidaujantis, kad jam būtų 

skirta apgyvendinimo Nakvynės namuose paslauga, kreipiasi į Nakvynės namus ir pateikia: 

 3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą 

gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos piliečiams); 

 3.2. prašymą–paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma (gali būti pildoma 

vietoje), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir jos priedus; 

 3.3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą apie tai, kad asmuo įtrauktas į 

nedeklaravusiųjų asmenų sąrašą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse 

sistemose); 

 3.4. pažymą apie sveikatos būklę (pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančio gydytojo, šeimos gydytojo išrašus iš medicininių dokumentų – forma FO27/a); 

 3.5. neįgaliojo pažymėjimą, jei asmeniui nustatytas netektas darbingumas (išskyrus 

atvejus, kai duomenys gaunami iš valstybės informacinių sistemų); 

 3.6. pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, 

socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės; 

 3.7. pažymas apie pajamas (išskyrus atvejus, kai duomenys gaunami iš valstybės registrų 

ir informacinių sistemų); 

 3.8. jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens 

(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) 

papildomų dokumentų. 

 4. Apgyvendinimo paslauga skiriama 12 mėnesių.  

 5. Paslauga mokama. Mokėjimo už apgyvendinimo paslaugą dydis apskaičiuojamas 

vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu. Asmuo už apgyvendinimo 

Nakvynės namuose paslaugą moka ne daugiau kaip 20 procentų gaunamų pajamų per mėnesį. 

Atskaičius nustatytą asmens mokėjimo už paslaugą dalį, mėnesio pajamos negali likti mažesnės 

nei 80 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio. 


