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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigr.l istatymo qZin, 1995, Nr.
104-2322;2070, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m.
geguZes 26 d. nutaimu Nr. 627 ,,Del igaliojimrl suteikimo Socialines apsaugos ir darbo ministerijai

igyvendinti kai kuriq biudZetinirl istaigrl savininko teises ir pareigas" 1Lin.,2010,Nr. 62-3064):

1. P a k e i d i u Aknystos pensionato pavadinim4: vietoje Aknystos pensionatas -
Aknystos socialines globos namai.

2. T v i rtinu Aknystos socialines globos namqnuostatus (pridedama).

3. N u s t at a u, kad Sis isakymas [sigalioja 2010 m. liepos I d.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro
2cl0 m.6 idjt/,b zfl,isakymu Nr. Al-M7

AKNYSTOS SOCIALINES GLOBOS NAMU NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aknystos socialines globos namai (toliau vadinama - globos namai) yra istaiga prie
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Socialines
apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis - uZtikrinti ilgalaikE (trumpalaikp) socialinE glob4
suaugusiems asmenims su negalia, del kurios jie negali glventi savaranki5kai, naudotis kitomis
bendruomenes paslaugomis ir kuriems bDtina nuolatine specialistrtr prieZifira. Globos namuose
apgyvendinami asmenys, kuriems del proto negalios ar psichinirl sutrikimq nustatytas 0-40 procentq
darbingumo lygis, specialusis nuolatines slaugos ar nuolatines prieZiuros (pagalbos) poreikis arba
nustatltas dideliq ar vidutiniq specialiqjr4 poreikiq lygis.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu
(hin.,2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Respubiikos
Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Ministro Pirmininko
potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro (toliau vadinama -
socialines apsaugos ir darbo ministras) isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

3. Globos namai yra vie5asis juridinis asmuo, turintis s4skait4 banke ir antspaud4 su
Lietuvos Respublikos valstybes herbu bei savo pavadinimu. Globos namq buveinds adresas -
Aknysttl kaimas, Debeikiq seniunija, LT-29373 Anyk5diq rajonas, Lietuvos Respublika.

4. Globos namai yra bfudLetine istaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq biudZetq. Globos namams finansuoti gali bDti naudojamos ir kitos teises
aktq nustatSrta tvarka gautos leSos.

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

iglwendina Socialines apsaugos ir darbo ministerija. Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
kompetencij4 igyvendinant globos namq savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigil [statymas (Zin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kiti Lietuvos
Respublikos teises aktai.

6. Globos namq vie5i praneSimai skelbiami Globos namrl interneto tinklalapyje.
7. Globos namq nuostatai keidiami Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl istatymo

nustatyta tvarka.

II. GLOBOS NAMU VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji globos namq veiklos tikslai yra:
8.1. teilcti ilgalaikE (trumpalaikq) socialinq glob4 uZtikrinandi4asmens ivairiapusi5kus

poreikius ir geriausi4 interesq
8.2. tenkinti psichologines, socialines, kulhrrines ir dvasines kiekvieno globos namrl

gyventojo reikmes, uZtikrinant jiems pasirinkimo teisq, igyvendinant asmeninius poreikius ir
sudarant galimybE palaikyti ry5ius su bendruomene;



8.3. atsiZvelgiant i globos namq gyventojq savarankiSkumo lygi, poreikius ir interesus,
uZtikrinti jq savirai5k4 skatinti ir padeti integruotis i visuomenq.

9. Globos namai, siekdami iglvendinti jiems nustaqrtus veiklos tikslus, atlieka Sias

firnkcijas:
9.1. teises aktq nustatlta tvarka atlieka globejo (rDpintojo) pareigas, atstovauja giobos

namq gyventojq interesams valstybes ir savivaldybiq institucijose ir [staigose, nevyriausybinese
organizacijose, gina jq teises;

9.2. pagal teises aktais nustatl.tas nofinas suteikia gyvenamqji plotq aprupina globos
namq gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. teikia globos namq glwentojams socialines globos paslaugas, atitinkandias
kiekvieno asmens savaranki5kumo lyg[, pagal sudarytus individualius socialines globos planus;

9.4. pagal teises aktais nustatytas nornas organizuoja racionali4 speciali4 ir dietinq
mitybq atsiZvelgdami i globos namrl gywentojq arnZiq sveikat4 medicinos darbuotojq
rekomendacij as, organ izuoj a (teiki a) mai tinim4;

9.5. organizuoja ir teises aktq nustatlrta tvarka teikia sveikatos prieZiuros paslaugas,
uZtikrinandias asmens frzinq ir psichinE sveikat4 pagal nustatyt4nonn4 aprupina medikamentais;

9.6. teises aktq nustatyta tvarka aprupina globos namq gyventojus proteziniais,
ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neigaliqjrl veZimeliais ir kitomis technines
pagalbos priemonemis;

9.7 . nltiknna sanitarini, higienini ir prie5epidemini reZim4 globos namuose;
9.8. uZtikrina saugi4 gerai sutvarky4 globos namq gyventojq specialiems poreikiams

tenkinti pritaiky4 aplink4 reikaling4jq kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;
9.9. organizuoja globos namq gyventojq kasdieninitl glwenimo igudZiq ugdym4

darbing veikl4 laisvalaik[ ir uZimtumetaip, kad jie b[tq palaikomi, skatinami bflti savaranki5ki;
9.10. organizuoja kulhrrines, sporto paslaugas, esant poreikiui - religiniq paslaugrl

teikim4.
10. Globos namai taip pat atlieka Sias firnkcijas:
10.1. tvarko globos namq gyventojq apskait4 asmens bylas, socialines ir medicinines

reabilitacij os dokumentacij 4;
10.2. bendradarbiauja su ministerija, Socialinirtr paslaugq prieZi[ros departamentu prie

Socialines apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybes ir savivaldybiq institucijomis ir
[staigomis, taip pat kitomis Salies ir tarptautinemis organizacijomis;

10.3. teises aktq nustatyta tvarka patikejimo teise valdo, naudoja valstybes turt4 ir juo
disponuoja;

10.4. vykdo orgarizacinq, fikinq ir finansinE globos namq veiklq
10.5. uZtikrina valstybes biudZeto ir kiq le5q efektl.vrl panaudojimqpagal paskirti,

materi aliniq vertybirl apskait4
10.6. teises aktq nustatyta tvarka veda buhalterinE apskait4 ir ruo5ia statistines

ataskaitas;
10.7. atlieka kitas istatymq Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq teises

akt4 nustatlrtas funkcijas.

III. GLOBOS NAMU TEISES

I 1. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisE:

11.1. nustatlta tvarka gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq
juridiniq asmenr+, fiziniq asmenq informacij4 ir pasiulymus globos namtl kompetencijai priskirtais
klausimais;



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

I 1.3. pagal kompetencij4 teises aktq nustatyta tvarka sudaryti sutartis;
11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo 12in., 1993, Nr. 21-506;

2000,Nr. 61-1818) nustatytatvarka gauti param4uZdaviniams ir funkcijoms igyvendinti;
11.5. naudotis kitomis [statymri ir kitq teises aktq nustatytomis teisemis.

IV. GLOBOS NAMU VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Globos namq veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais,
parengtais remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827 12in.,2002, Nr. 57-23 12; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiamais
globos namq interneto tinklalapyj e.

Globos namq administracijos padaliniq veikla reguliuojama globos namq direktoriaus
patvirtintomis globos namr+ darbo tvarkos taisyklemis, globos namq strukf[rinirl padaliniq
nuo statais, darbuotoj 11 parei gybiri apra5ymai s.

13. Globos namams vadovauja direktorius, kuri konkurso b[du i pareigas priima ir i5
jq atleidLia socialines apsaugos ir darbo ministras teises aktq nustat5rta tvarka. Globos namq
direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialines apsaugos ir darbo ministrui.

14. Globos namq direktorius:
14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo jam nustafrtas

pareigas;
14.2.leidlia isak;'mus, organizuoja ir kontroliuoja jri vykdym6
14.3. organizuoja globos namq darb4 kad butq igywendinami globos namq uZdaviniai

ir atliekamos nustatytos funkcij os;
t4.4. uhll<rina, kad bfitq laikomasi istatymU kitq teises aktq ir Sirl Nuostatq;
14.5. atsako uZ globos namq uZdaviniq igyvendinim4bei funkcijq atlikim4;
14.6. pagal kompetencij4 sudaro sutartis globos namq uZdaviniams igyvendinti ir

funkcijoms atlikti;
14.7. tvirtina:
14.7.1. globos namq strukh1r4 darbuotojq pareigybiq s4ra56 bazines mdnesinds algos

koefi cientus, nevir5ydamas darbo uZmokesdiui nustatytq le5q;

14.7.2. globos nami+ darbo fvarkos taisykles, strukhriniq padalinirl nuostatus,
pareigybiq apra5ymus, globos namq gyventojq vidaus tvarkos taisykles;

I4.7 .3. globos namq metinius veiklos planus;
14.8. teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidlia i5 jo globos namq

darbuotojus;
14.9. teises aktil nustatyta tvarka skatina globos namq darbuotojus, skiria drausmines

nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
14.10. disponuoja globos namams skirtornis le5omis ir vykdo su tuo susijusias

finansines operacijas, pasira5o banko dekius, igaliojimus ir kitus dokumentus;
14.11. Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka atstovauja globos namams

valstybes ir savivaldybiq institucijose ir istaigose, taip pat santykiuose su kitais Salies ar uZsienio

fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.12. uZtikrina racionalq ir taupq le5q ir hrrto naudojim4 veiksming4 biudZetines

istaigos vidaus kontroles sistemos sukDrimq jos veikim4 ir tobulinim4;



14.13. atsako rL buhalterines apskaitos organizavim6 ataskaitq rinkinirl pagal
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo (Zin.,2007,Nr. 77-3046) ir kitq
teises aktq reikalavimus rengim4 bei pateikim4 nustatytu laiku;

14.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq jam nustatSrtas funkcijas.
15. Globos namq direktoriaus pavaduotoj4 (-us) [ pareigas priima ir i5 jq atleidZia

globos namq direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso 72in.,2002, Nr. 64-2569) nustatyta
tvarka. Globos namq direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingi globos namq
direktoriui.

16. Globos namq direktoriaus pavaduotojas (-ai):
16.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namq uZdavinirl igpvendinim4 ir funkcijq

atlikim4 pagal gl obos namq direktoriaus j am nustat5rt4 kompetencij 4;
16.2. atlieka kitas globos namq direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais nustatytas

funkcijas.
17. Globos namq direktoriaus laikinai nesant

atvejais) jo funkcijas vykdo globos namq direktoriaus
direkloriaus isakymu.

18. Globos namq darbuotojq priemimo i darba ir atleidimo i5 jo, taip pat darbo
uZmokesdio jiems mokejimo tvark4 bei s4lygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti
istatymai ir teises aktai.

v. GLOBOS NAMU VTDAUS ADMINTSTRAWMO KONTROLE

19. Globos nilmq vidaus audit4 atlieka Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
Vidaus audito skyrius.

20. Globos namq valstybini (finansin[ (teisetumo) ir veiklos) audit4 atlieka Lietuvos

Respublikos valstybes kontrole.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Globos namai gali bfiti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami istatymq ir
kitq teises aktq nustatlrt a tv arka.

(ligos, atostogq, komandiruotes ir kitais
pavaduotojas, paskirtas globos namrl
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