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                                                            PATVIRTINTA: 

                                                                                     Anykščių socialinės globos namų 

                                                    Direktoriaus  

                                                                                  2019-09-23 įsakymu Nr. P1-88 

 

ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių  socialinės globos namų tarybos (toliau tekste – Taryba)  nuostatai parengti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. 

įsakymo Nr. A1- 46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 4 

priedo „Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos normos, taikomos socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos 

namams ir grupinio gyvenimo namams“  4 srities 13.3 punktu – „Socialinės globos namuose veikia 

socialinės globos namų taryba, kurios sudėtyje gali būti socialinės globos namuose gyvenantys 

asmenys, personalo atstovai, asmenų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, 

kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, 

atstovai ar kt. Socialinės globos namų tarybos sudėtis yra periodiškai peržiūrima ir atnaujinama. 

Socialinės globos namų tarybos nariai, kaip lygiaverčiai partneriai, teikia pasiūlymus socialinės 

globos namų administracijai ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų 

įgyvendinimą ar tobulinimą ir tai yra užfiksuota socialinės globos namų dokumentuose“. 

2. Taryba yra patariamasis socialinės globos namų administracijos organas, kuris gali teikti 

pasiūlymus globos namų administracijai ir daryti įtaką tobulinant socialinės globos namų veiklą bei 

teikiamų paslaugų kokybę. 

 

II SKYRIUS 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tarybos tikslas – teikti pagrįstus pasiūlymus socialinės globos namų administracijai, 

socialinės globos namų veiklos tobulinimui bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. 

4. Taryba įgyvendina šiuos uždavinius: 

4.1. svarsto ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl globos namų nuostatų, vidaus tvarkos bei 

elgesio taisyklių tobulinimo; 

4.2. teikia direktoriui siūlymus dėl darbuotojų darbo laiko paskirstymo, darbo drausmės, 

darbo kokybės ir darbo etikos reikalavimų; 

4.3. teikia pasiūlymus dėl gyventojų gyvenimo kokybės bei socialinių paslaugų 

socialinės globos namuose gerinimo (aptaria paslaugų teikimo, užimtumo, sveikatos priežiūros, 

mitybos, buities gerinimo, socialinius, kultūrinius, teisinius ir kitus klausimus, siūlo naujas idėjas); 

4.4. teikia siūlymus dėl gyventojų motyvacijos skatinimo klausimų; 

4.5. domisi ūkine – finansine globos namų veikla, racionaliu lėšų panaudojimu ir teikia 

siūlymus direktoriui; 

4.6. padeda spręsti labdaros būdu gautų materialinių vertybių skirstymo klausimus; 

4.7. tarpininkauja sprendžiant kilusias konfliktines situacijas globos namų 

bendruomenėje (tarp gyventojų tarp gyventojų ir artimųjų ar tarp gyventojų ir darbuotojų, 

administracijos); 
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4.8. inicijuoja gyventojų integracijos į visuomenę skatinimą, dalyvauja su integracija 

susijusių problemų sprendime.  

 

III SKYRIUS 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Tarybos nariai renkami kiekvienų metų pradžioje, socialinės globos namų gyventojų ir 

darbuotojų, bendruomenės, globėjų, artimųjų ar kitų giminaičių bendro susirinkimo metu atviru  

balsavimu.  

6. Taryba sudaroma iš 7 narių (tarybos pirmininkas ir 6 nariai). 

7. Tarybos sudėtyje gali būti socialinės globos namuose gyvenantys asmenys, personalo 

atstovai, asmenų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, kitų institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, atstovai ar kt.   

8. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas. 

9. Tarybos nariai atviru balsavimu renka Tarybos pirmininką ir sekretorių. 

10. Taryba renkama 1 kalendorinių metų kadencijai, tarybos sudėtis esant būtinumui gali 

būti peržiūrima ir atnaujinama metų bėgyje. 

11. Taryba renkasi 3 kartus per metus, esant poreikiui ir dažniau. 

12. Taryba savarankiškai organizuoja savo darbą, teikia pasiūlymus socialinės globos 

namų administracijai ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiūlymų įgyvendinimą ar 

tobulinimą. 

13. Taryba planuoja savo darbą, numato jos veiklos plėtojimo kryptis, perspektyvas.  

14. Savo veiklą organizuoja pagal kalendorinių metų pradžioje parengtus veiklos metinį 

planą arba organizuoja posėdžius pagal poreikį. 

15. Metų pabaigoje rašo Tarybos veiklos ataskaitą, kurią pristato globos namų 

bendruomenei  bendrame gyventojų susirinkime. 

16. Tarybos posėdžiai protokoluojami. 

 

IV SKYRIUS 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS TEISĖS 

 

17. Taryba gali susipažinti su globos namų veiklą reglamentuojančiais dokumentais, teisės 

aktais. 

18. Taryba gali gauti informaciją iš globos namų darbo  padalinių vadovų, darbuotojų. 

19. Gali kreiptis į globos namų direktorių, administraciją, steigėją dėl globos namų 

gyventojų teisių ir pareigų užtikrinimo, bei dėl kitų iškylančių problemų. 

 

V SKYRIUS 

GLOBOS NAMŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS 

 

20. Tarybos nariai turėtų: 

20.1. būti objektyvūs ir nešališki;  

20.2. laikytis Anykščių socialinės globos namų etikos kodekso; 

20.3. būti geru pavyzdžiu socialinės globos namų gyventojams, gerbti jų teises; 

20.4. vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) Taryba turi 

saugoti su globos namų veikla susijusią informaciją, globos namų gyventojų ir darbuotojų asmens 
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duomenis, laikytis konfidencialumo. Pareiga saugoti asmens duomenis galioja ir pasitraukus iš 

Tarybos narių.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa įstaigos bendruomene, sprendžiant problemas 

ir teikiant rekomendacinio pobūdžio siūlymus remiasi žmogiškumo principu, vadovaujasi 

demokratiškumu ir abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius, skatina 

aktyvų dalyvavimą globos namų bendruomenės veikloje. 

22. Nuostatai, pasikeitus teisės aktams, gali būti peržiūrimi ar keičiami. 

23. Anykščių socialinės globos namų tarybos nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

24. Tarybos nariai su nuostatais supažindinami pasirašytinai. 

______________________ 

 

 

Parengė: 
 

Anykščių socialinės globos namų  

Svėdasų senelių globos namų filialo socialinė darbuotoja 

laikinai einanti vyriausiosios socialinės darbuotojos pareigas 

Neringa Matulevičienė 
 

Suderinta: 

Anykščių socialinės globos namų  

atstovas saugai ir sveikatai  

Ramunė Gogelienė 

 

 


