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1. P a k e i d i u Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2010 m.
birZelio 22 d' isakym4 Nr. A1-259 ,,Del Jotainiq pensionato pavadinimo pakeitimo ir nuostatq
patuirtinimo" irji i5destau nauja redakcija:

I

,,LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINNS,IPSAUGOS IR DARBO MIMSTRAS

ISAIffMAS
DEL JOTAINIU SOCIALINES GLOBOS NAMU NUOSTATU PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio
3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. nutarimu Nr. 627 ,,Del
igaliojimq suteikimo Socialines apsaugos ir darbo ministerijai igyvendinti kai kuriq biudZetiniq
istaigq savininko teises ir pareigas",

t v i r t i n u Jotainiq socialines globos namq nuostatus (pridedama)."
2.Nustatau,kad:
2.1. Jotainiq socialines globos namq buveines adresas - PaneveZio r., Vadokliq sen.,

Jotainiq k., Dvaro g. 1;

2.2. Sis isakymas isigalioja 2016 m. rugsejo 1 d.
3. lgaliojuJotainiqsocialinesglobosnamqdirektoriqpasira5ytiSiuospakeistus

Jotainiq socialines globos namq nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teises akq
nustalrtus veiksmus, susijusius su jq uZregistravimu Juridiniq asmenq registre.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro
2010 m. birZelio 22 d. isakymuNr. Al-259
(Lietuvos Respublikos socialines apsaugos

ir darbo ministro , ." z
., v::h 7x t

2016 m. z/41/l i o' 0 l. i.uty-o Nr. A1- 4 Ff
redakcija) "" "

JOTATNIU SOCTALTNES GLOBOS NAMU NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jotainiq socialines globos namai (toliau - globos namai) yra biudZetine istaiga, larrios
paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg (trumpalaikg) socialing glob4 suaugusiems asmenims su negali4 del
kurios jie negali gyventi savarankiSkai, naudotis kitomis bendruomenes paslaugomis, ir kuriems
bfltina nuolatinO specialisq prieZiiira. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems del proto
negalios ar psichiniq sutrikimq nustaqrtas G40 procentq darbingumo lygis arba dideliq ar vidutiniq
specialiqjq poreikiq lygis.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais, kitais socialines globos teikim4
reglamentuojandiais teises aktais ir Siais nuostatais.

3. Globos namai yra vie5asis jwidinis asmuo, turintis sqskait4 banke ir antspaud4 su

Lietuvos Respublikos valstybes herbu bei savo pavadinimu.

4. Globos namai yra biudZetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybds ir
savivaldybiq biudZetq. Globos rurmams finansuoti gali b[ti naudojamos ir kitos teisetai gautos

leSos.

5. Globos namq savininke yra valstybe. Globos namq savininko teises ir pareigas

igyvendina Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerija (toliau - Socialines

apsaugos ir darbo ministerija). Socialines apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijq igyvendinant
globos namq savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl
istatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teises aktai.

6. Vieii globos namq prane3imai skelbiami globos nurmq intemeto svetaineje.

7. Globos namq nuostatai keidiami Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigg istatymo
nustat;rta tvarka.

II SKYRIUS
GLOBOS NAMU VEIKLOS TIKSLAI IR FUIIKCIJOS

8. Globos namq veiklos tikslai yra:

8.1. teikti ilgalaikg (trumpalaikg) socialing globq, uZtikrinandi4 globos namq gyventojo

ivairiapusi5kus poreikius ir jo geriausi4 interesq;
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8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultdrines ir dvasines kiekvieno globos namq
gyventojo reikmes, jiems uZtikrinant pasirinkimo teisg, igyvendinant jq asmeninius poreikius ir
sudarant galimybg palaikyti rySius su seima, artimaisiais, visuomene;

8.3. atsiZvelgiant i globos namq gyventojq savaranki5kumo lygi, poreikius ir interesus,
uztikrinti jq savirai5k4, motyvavim4, skatinti ir padeti integruotis i bendruomeng.

9- Globos namai, siekdami igyvendinti veiklos tikslus, vykdo Sias funkcijas:
9.1. vykdo globejo (rnpintojo) pareigas, atstovauja globos namrl gyventojq interesams

valstybes ir savivaldybiq institucijose bei istaigose, nevyriausybin€se organizacijose, gina jq teises;
9-2. suteikia gyvenam4ji plot4, aprEpina globos namq gyventojus reikalingu inventoriumi;
9.3. pagal sudarytus individualius socialines globos planus teikia globos namq

gyventojams socialines globos paslaugas, atitinkandias kiekvieno globos namq gyventojo
savarankiSkumo lygi;

9.4. atsiZvelgdami i globos namq gyventojq amZiq,
rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialines apsaugos ir darbo
fi nansiniu normatyvu, organiatoj a (teikia) maitinim4;

9.5. organizuoja ir teises aktq, reglamentuojandiq asmens sveikatos prieZifrr4, nustatlrta
tvarka teikia sveikatos prieZiEros paslaugas, pagal poreiki ir socialines apsaugos ir darbo ministro
isakymu nustalrtq paros finansini normatyvq aprBpina medikamentais;

9.6. organrntoja globos nanq gyventojq aprEpinim4 proteziniais, ortopediniais gaminiais,
klausos aparatais, akiniais, neigaliqjq veZimeliais ir kitomis technines pagalbos priemonemis;

9.7' uZtikrina sanitarini, higienini ir prie5epidemini reiimq globos nilnuose;
9.8. uitikrina saugi4, sutvartrgrt4, globos namq gyventojq specialiesiems poreikiams

tenkinti pritaikyt4 aplink4, reikaling4jq kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;
9.9. organizuoja globos namq gyventojq kasdieniq gyvenimo igodZiq ugdym4, darbing

veikl4, laisvalaiki ir uZimtum4 taip, kad jie bEtq palaikomi, skatinami bflti savaranki5ki;
9.10. organizuoja kultiiriniq, sporto, prireikus - religiniq paslaugq teikim4.
10. Globos namai taip pat vykdo Sias funkcijas:
10.1. tvarko globos namq gyventojq apskait4 asmens bylas irkitq globos namq veiklos

dokumentacij4;

10.2. bendradarbiauja su Socialin€s apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybes ir
savivaldybiq institucijomis bei istaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinemis
organizacijomis;

10.3. patikejimo teise valdo, naudoja valstybes hrt4 ir juo disponuoja;
10.4. vykdo organizacing, iiking ir finansing globos namq veiklq;
10.5. uZtikrina valstybes biudZeto ir kitq le5q efektyvrl naudojim4 pagal paskirti,

materialiniq vertybiq apskait4;

10.6. warko globos namq buhaltering apskait4, sudaro ir teikia finansq ir biudZeto
vykdymo ataskaitq rinkinius biudZetiniq istaigq buhaltering apskaitq reglamentuojandiq teises aktq
nustaqna ftarka;

10.7. vykdo kitas socialines globos teikimq reglamentuojanEiq teises aktq nustatytas
funkcijas.

III SKYRIUS
cl,oBos NAMV TETSES

11. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisg:

sveikat4, medicinos darbuotojq
ministro isakymu nustatytu paros
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1 1.1 . gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijr+ bei istaigq, kitq juridiniq asmenq, fiziniq
asmenq informacijq ir pasiulymus globos namq kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitq istaigq (iq vadovq sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras
komisijas (darbo grupes) globos namq kompetencijai priskirtiems klausimams sprgsti;

1 1.3. pagal kompetencij4 sudaryti sutartis;
11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tuarka gauti param4

veiklos tikslams igyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

IV SI(YRIUS
GLOBOS NAMU VETKLOS ORGANIZAVTMAS

12. Globos namq veikla organizuojama vadovaujantis socialines apsaugos ir darbo
ministro tvirtinamais metiniais veiklos planais, rengiamais pagal Strateginio planavimo metodik4,
patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. gZ7 ,,Del
Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo", ir skelbiamais globos namq intemeto svetaineje.
Metinio veiklos plano vykdym4 vertina Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas
vidaus audito skyrius.

Globos namrl padaliniq veikla reguliuojama globos namq direktoriaus tvirtinamomis
globos namq darbo tvarkos taisyklemis, globos namq padaliniq nuostatais, darbuotojq pareigybiq
apraSymais

13. Globos namams vadovauja direktorius, kuri konkurso budu priima i pareigas ir iS jq
atleidZia socialines apsaugos ir darbo ministras. Globos namq direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir
atskaitingas socialines apsaugos ir darbo ministrui.

14. Globos namq direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu jam nustat5rtas pareigas;
14.2. uitikrina globos namq metinio veiklos plano projekto rengim4 ir reikia ji wirtinti

socialin€s apsaugos ir darbo ministui;
14.3. pagal kompetencij4 leidZia isakymus, organizuoja ir kontroliuojajq vykdym4;
14.4. organizuoja globos rurmq darbq kad bfitq igyvendinami globos namq veiklos tikslai ir

vykdomos nustatytos frurkcijos;

14.5. atsako uz globos namq veiklos tikslq igyvendinim4 bei funkcijq vykdyma;
14.6. pagal kompetencij4 sudaro sutartis globos namq veiklos tikslams igyvendinti ir

funkcijoms vykdyti;
14.7. tuirtina:
14.7.1. globos namq stukt[r6 darbuotojq pareigybiq sqraS4, tamybiniq atlyginimq

koefi cientus, nevir$ydamas darbo ufrnokesdiui nustatlre le5q;

14.7.2. globos namq darbo tvarkos taisykles, padaliniq nuostatus, pareigybiq apra5ymus,
globos namq glventojq vidaus tvarkos taisykles;

14.8. priima i pareigas ir i5 jq atleidiia globos namq darbuotdus;
14.9. skatina globos namq darbuotojus, jiems skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas

personalo valdymo firnkcijas;

14.10. disponuoja globos namams skirtomis le5omis ir vykdo su tuo susijusias finansines
operacijas, pasira5o banko dekius, igaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. atstovauja globos namams valstybes ir savivaldybiq institucijose bei istaigose, taip
pat bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar uZsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. uZtikrina racionalq ir taupq globos namq le5q bei turto naudojim4, veiksming4
vidaus kontroles sistemos suk[rimq, jos veikim4 ir tobulinim4;
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14.13. atsako uZ buhalterines apskaitos organizavimE ir uZti}rina, kad pagal Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos
bfrtq teisingi ir teikiami nustatlrtu laiku;

14.14. vykdo kitas socialines globos teikimE reglamentuojandiq teises aktq jam nustatlrtas
funkcijas.

15. Globos namq direktoriaus pavaduotoj4 (-us) priima i pareigas ir iS jq atleidZia globos
namq direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustat5rta tvarka. Globos namq direktoriaus
pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-[s) ir atskaitingas (-i) globos namq direktoriui.

16. Globos namq direktoriaus pavaduotojas (-ai):
16.1. pagal globos namq direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir

konholiuoja globos namams pavesrq veikros tikslq igyvendinim4 ir firnkcijq vykdyma;
16'2. vykdo kitas globos namq direktoriaus isakymq ir kitq teises aktq nustalrtas funkcijas.
17. Laikinai nesant globos namq direktoriaus (ligos, atostogq, komandiruotes ir kitais

atvejais), jo funkcijas vykdo globos namq direktoriaus isakymu paskirtas globos namq direktoriaus
pavaduotojas arba padalinio vadovas.

V SKYRIUS
GLOBOS NAMV VIDAUS $MINISTRAVIMO KONTROLE

18. Globos namq vidaus audit4 atlie{<a Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
Centralizuotas vidaus audito skyrius.

19. Globos namq valstybini (finansini (teisetumo) ir veiklos) audit4 atlieka Lietuvos
Respublikos valstybes kontrole.

20' Globos nalnq finansq kontrole vykdoma globos namq direktoriaus nustatSrta tvarka.
21. Globos namq metinio veiklos plano igyvendinimo kontrolg vykdo globos namq

direktorius.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Globos namai pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo nustaqda tvarka.

.-rotainiq socialines gl

namq direktorius
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