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TELSIURAJON SENELIU NUOSTATAI

1. Tel5iq seneliq globos

ROSIOS NUOSTATOS

nuostatai (toliau - nuostatai) yra dokumentas,
reglamentuojantis biudZetines jstaigos el5iq seneliq globos namq (toliau - Globos namai) teising
form4, priklausomybg, istaigos savini savininko teises ir pareigas f gyvendinandios institucijos

pagrindines funkcijas, teises ir pareigas, valdymq, veikloskompetencij 4, veiklos tikslus,
organizavim4, turt4, le5q Saltinius ir naudojimo tvark4, darbo santykius ir darbo apmokejimg
finansing veiklos kontrolg, nuostatq tvark4, pertvarkym4 ir likvidavim4.

2. fstaigos pavadinimas - T rajono seneliq globos namai, iregistruoti Juridiniq asmenq
registre, kodas 1807 07 024;rsgrsre, Koqas L6v tv lvz+;

2.1. teisine forma - biudZetine istfiga;
2.2. savininkas - TelSiq rajono safivaldyb6, kodas 1 1 1 101724;
2.3. Globos namq buveines adres{s - Rambyno g.24, LT-871 15, TelSiai;
2.4. intemeto svetaines adresas - [ttp://www.telsiusn.lt
3. Globos namq padaliniai:
3.1. Gedrimq savaranki5ko gyve{rimo namai, adresas: Brevikiq g. 2, Gedrimq k., Gadtnavo

sen., TelSiq r.;
3.2. Dienos socialines globos c$rtras, adresas: Brevikiq g.2, Gedrimq k., Gadiinavo sen.,

Tel5iq r.
4. Globos namai yra

dienos socialing glob4 ir
asmenims. Globos namuose
negalia.

biudZetine
socialing

istaiga, kurios paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, trumpalaikg,
ieZitirq nesavaranki5kiems ar i5 dalies savaranki5kiems

senyvo amZiaus asmenys ir suaugg asmenys su fizine

savivaldybds taryba (toliau -
institucij a:

5. Globos namu savininko ir pareigas
taryba).

igyvendinanti institucija - TelSiq rajono
Savininko teises ir pareigas fgyvendinanti

buveines pakeitimo;
reorganizavimo ar likvidavimo ;
padaliniq, filialq steigimo;

istaigai i5laikyti;
ir panaudoj im4;
arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos

5. 1. tvirtina biudZetines istaigos
5.2. priima sprendim4 del Globos
5.3. priima sprendim4 del Globos
5.4. priima sprendim4 del Globos
5.5. skiria savivaldybds biudZeto
5.6. kontroliuoj a lstaigos le5q
5.7. skiria ir atleidzia likvr

igaliojimus;
5.8. tvirtina didZiausi4 leistin4 skaidiq;
5.9. tvirtina Globos namq teiki paslaugq kainas, mitybos ir medikamentq normatyvus;

o igaliotai institucijai Globos namq direktoriaus pareigybes5.10. tvirtina arba paveda tvi
aprasymq.

5.11. sprendZia kitus Lietuvos biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose teises
aktuose jos kompetencij ai priskirtus

6. Globos namai y,ra vie5asis asmuo, turintis tkini, finansini, organizacini ir teisini
savaranki 5kum4, s4skaitas banke ir

7. Globos namai savo veikloie vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos socialiniq paslaugq kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais,

Juridinis,
persoiEdfiQ

Respublikos Prezidento deketais, Respublikos Vyriausybes nutaximais, Lietuvos



Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,
mero potvarkiais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais. Vykdo Savivaldybes adminishacijos
direktoriaus, Socialines paramos ir riipybos skyriaus ved€jo isakymus.

8. Globos namai yra biudZetine lstaiga, finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes ir
Tel5iq rajono savivaldybes biudZetq. Globos namams finansuoti gali btiti naudojamos ir kitos teises
aktq nustatyta tvarka gautos lesos.

9. Globos namq tikiniai metai sut4mpa su kalendoriniais metais.
10. Globos namai rykdo veikl4, kurios kodai pagal Ekonomines veiklos rti3iq klasifikatoriq

yra:
10.1 . kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29;
10.2. kita Zmoniq sveikatos prieZiriiros veikla - 86.90;
10.3. viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese - 86.90.10;
10.4. stacionarine pagyvenusiq ir rreigaliq asmenq globos veikla - 87.30;
10.5. kita stacionarine globos veikla - 87.90;
10.6. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su paglvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla - 88.1.
1 1. Globos namq veikla yra neteq'ninuota.
12. Globos namai turi:
12.1. leidim4 - higienos pasq stacionariq suaugusiqjq globos ir slaugos istaigq veiklai;
12.2.licencij?bendrosios praktikos slaugos, masaZo bei kineziterapijos paslaugoms teikti;
12.3. licencijas Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) suaugusiems asmenims

su negalia, Institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) senyvo amZiaus asmenims,
Institucinei socialinei globai (dienos) suaugusiems asmenims su negalia, Institucinei socialinei
globai (dienos) senyvo amZiaus asmenirns.

rr. GLoBos NAMU VETKLOS TTKSLAT rR FUNKCTJOS

13. Svarbiausi Globos namq veiklos tikslai 1'ra:
13.1. teikti ilga.laikes (trumpalaikes), dienos socialines globos ir socialinds prieZifros

paslaugas, uZtikinandias asmens ivairi4pusi5kus poreikius ir geriausi4 interesq;
13.2. tenkinti psichologines, socialines, kultlrines ir dvasines kiekvieno globos namq

glwentojo reikmes, uZikrinant jiems pasirinkimo teisg, igyvendinant asmeninius poreikius ir
sudarant galimybg palaikyti rySius su bendruomene;

13.3. atsiZvelgiaat i Globos narnq g)'r/entojq savaranki5kumo lygi, poreikius ir interesus,
uZtikinti jr+ saviraiSkq, skatinti ir padeti integruotis I visuomeng.

14. Globos namai, siekdami fgyvendinti jiems nustatltus veiklos tikslus, atlieka Sias
firnkcijas:

14.1. teises aktq nustatlta tvarka atlieka globejo (rdpintojo) pareigas, atstovauja Globos namq
gyventojq interesams valstybes ir gavivaldybiq institucijose ir istaigose, nevyriausybin6se
organizacijose, gina jq teises;

14.2. pagal teises aktais nustab'tars normas suteikia gyvenam4ii plotq, aprupina Globos namq
gyventojus reikalingu inventoriumi;

14.3. teikia Globos namq gf/entrojams socialines globos ir socialinds prieZilros paslaugas,
atitinkandias kiekvieno asmens savaranki5kumo lygi.

14.4. pagal teises aktais nustatytas normas organizuoja racionali4, specialiq ir dieting mityb4,
atsiZvelgdami iglobos namq glventojq amZiq, sveikat4, medicinos darbuotojq rekomendacijas,
organizuoj a (teikia) maitinim4;

14.5. organizuoja ir teises aktrl nustatyta tvarka teikia sveikatos prieZilros paslaugas,
uZtikrinandias asmens fizinE ir psiching sveikat4, pagal nustat)'tq normq aprlpina medikamentais;

14.6. teises aktq nustatlta tvarka aprflpina Globos namq gyventojus reikiamomis technin6s
pagalbos priemonemis;

14.7. uZtikrina sanitarini, higienini ir prie5epidemini reZim4 Globos namuose;



14.8. uZtikrina saugi4, gerai sutvarky4, Globos namq g)'ventojq specialiems poreikiams
tenkinti pritaiklt4 aplink4, reikaling4jq kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

14.9. organizuoja Globos namq gyventojq kasdieniniq gyvenimo fgndZiq ugdym4, darbing
veikl4, laisvalaiki ir uiimtum4 taip, kad jie bnq palaikomi, skatinami btiti savarankiSki;

14.10. organizuoja kultiirines, sporto paslaugas, esant poreikiui - religiniq paslaugq teikim4.
15. Globos namai taip pat atlieka Bias funkcijas:
15.1. tvarko Globos namq glruentojq apskait4, asmens bylas ir kit4 socialinio darbo bei

asmens sveikatos prieZitros dokumentacij 4;
15.2. bendradarbiauja su Socialiniq paslaugq prieZiuros departamentu prie Socialines

apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis valstybds ir savivaldybiq institucijomis ir istaigomis bei
nevyriausybinemi s organizacijomis;

15.3. teises aktrl nustatyta tvarka patikej imo teise valdo, naudoj a valstybes ir savivaldybes
turt4 ir juo disponuoj a;

15.4. rykdo organizacing, iiking ir finansing Globos namq veik14;
15.5. uZtikina valstybes ir savivaldybes biudZeto ir kitq lesq efektyvq paraudojim4 pagal

paskirti, materialiniq vertybiq apskaitq;
15.6. teises aktq nustaq/ta tvarka rengia statistines ataskaitas ir organizuoja buhalterines

apskaitos tvarkym4;
15.7. atlieka kitas istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq

nustatltas funkcij as.

III. GLOBOS NAMU TEISES IRPAREIGOS

16. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisg:
16.1. nustatyta tvarka gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijrl ir istaigq, kiq juridiniq

asmeml, fiziniq asmenq informacij4 ir pasiiilymus Globos namq kompetencijai priskirtais
klausimais;

16.2 naudoti, valdJti bei disponuoti turtu Lietuvos Respublikos istatymq, Vy'riausybes
nutarimq, Savivaldyb€s tarybos sprendimq ir kitq teises aktq bei Siq nuostatq nustat1rta tvarka;

16.3. pasitelkti kitq istaigq (q vadovq sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras
komisijas (darbo grupes) Globos namq kompetencijai priskirtiems klausimams sprgsti;

16.4. savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis gisti sutardiq ir susitarimq pagrindu;
16.5. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat)'ta tvarka gauti param4

uZdaviniams ir funkcijoms igyvendinti;
16.6. naudotis kitomis istatymq ir kitq teisds akfll nustatytomis teisemis;
16.7. naudoti Globos namq leSas nuostatuose numatl.tam tikslui ir veiklai igyvendinti;
16.8. rengti ir fgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes progftrmas ir projektus;
16.9. pagal savo kompetencij4 bendradarbiauti ir palaiklti rySius su Lietuvos bei uZsienio

valstybiq atitinkamomis institucijomis ir tarptautinemis organizacijomis;
16. l0.dalyvauti igyvendinant tarptautinius projektus;
16.1 1. teikti pasitlymus savivatrdybei del Globos namq teikiamrl socialiniq paslaugq ir

vykdomq funkcijq organizavimo ir tobulinimo;
16.12. kreiptis i Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir r[pybos

skyriq ddl asmenq, gaunandiq trumpalaikes / ilgalaik€s, dienos socialines globos ir socialines
prieZiiiros paslaugas, finansiniq galimybiq vertinimo;

16.i3. bendradarbiauti su Socialin6s paramos ir rtipybos skyriumi analizuojant Globos namq
teikiamq socialiniq paslaugq poreiki Tel5iq rajone.

17. Globos namai privalo:
17.1. r,ykdlti Siuose nuostatuose nurodlt4 veikl4;
17.2. vykdyti isipareigojimus pagal sudarltas sutartis ir kitus sandorius;
17 .3. teikti Savivaldybes tarybai ir kitoms teises aktuose numatltoms institucijoms ir

istaigoms veiklos ir kitas ataskaitas;



17.4. garartuoti Globos narnq finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4, tikslum4,
teisetum4, pateikim4 kompetentingoms institucijoms laiku;

17.5. pagal patvirtintas i5laidq s4matas taupiai, racionaliai, laikantis teises aktuose
nustatytq reikalavimq, nuostatuose nurodltai ir istatymq nedraudZiamai veiklai naudoti valstybes,
savivaldybes biudZeto bei kitas teisetai gautas le5as, skirtas Globos namams;

17.6. kreiptis i Savivaldybes tnrybq del Globos namq nuostatq papildymo ir pakeitimo;
17.7. uZtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo s4lygas;
17.8. uZtikrinti Globos namq gyventojams saugi4 ir kokybiSk4 aplink4, atitinkandi4 jq

poreikius;
17.9. informuoti visuomeng apie Globos namq veikl4.
17.10. tenkinti asmens, besinaudojandio socialinemis paslaugomis, poreikius pagal Globos

namams priskirtas funkcijas.
18. Globos namai gali tureti ir kitq teisil+ ir pareigq, jei jos neprieStarauja Lietuvos

Respublikos istatymams, Vyriausybes qutarimams ir kitiems teisOs aktams.

IV. GLOBOS NAMU VETKLOS ORGANTZAVTMAS

19. Globos namq veikla organizuojama patvirtintais metiniais veiklos planais ir skelbiamais
Globos namq intemeto ti nklalapyj e.

20. Globos namr] veikla reguliuojama Globos namq direktoriaus patvirtintomis Globos namq
darbo tvarkos taisyklemis, Globos namq strukturiniq padaliniq nuostatais, darbuotojq pareigybiq
apra5ymais.

21. Globos nzunuose sudarytos sqlygos veikti globos namq tarybai, galindiai teikti pasiiilymus
direktoriui del Globos namq veiklos. Globos namq direktorius, atsiZvelgdamas i tarybos pateiktus
pagristus pasitilymus, organizuoja socialines globos namq veikl4.

22. Globos namams vadovauja direktorius, kuri konkurso tvarka skiria ipareigas ir atleidZia iS
jq TelSiq rajono savivaldybes meras. TolSiq rajono savivaldybes meras nustato direktoriui pareiginE
alg4, priedus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas.

23. Globos namq direktorius:
23.1. uZtikrina Globos namq metinio veiklos plano rengim4;
23.2. leidLia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4;
23.3. oryanzuoja Globos namq darb4, kad biitq igyvendinami globos namq veiklos tikslai ir

atliekamos nustatytos funkcij os;
23 .4. uilituin4 kad biitq laikomasi istatymq, kiq teises aktq ir siq nuostatq;
23.5. atsako uZ Globos namq veiklos tikslq igyvendinim4 bei funkcijq atlikim4;
23.6. pagil kompetencij4 sudato sutartis globos namq veiklos tikslams igyvendinti ir

funkcijoms atlikti;
23.7 . tvfutinai
23.7.1 . Globos namq strukhr4, darbuotojq pareigybiq s4ra54, tamybinio atlyginimo

koeficientus, nevir3ydamas darbo uZmokesdiui nustatltq le5q;
23.7.2. Globos namq darbo tvartkos taisykles, struktiiriniq padaliniq nuostatus, pareigybiq

apraSymus, Globos namq gyventojq vidaus tvarkos taisykles, Globos namq gyventojq Tarybos
nuoslatus.

23.8. teises aktrl nustat)'ta tvarka priima i darb4, perkelia, nuSalina nuo darbo ir atleidZia iSjo
Globos namq darbuotoj us;

23.9. teises aktq nustabta tvarka skatina Globos namq darbuotojus, skiria drausmines
nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

23.10. disponuoja Globos namams skirtomis leSomis ir vykdo su tuo susijusias finansines
operacijas, pasira5o igaliojimus ir kitus dokumentus;

23.11. Lietuvos Respublikos teisss aktr+ nustatlta tvarka atstovauja globos namams valstybes
ir savivaldybiq institucijose ir istaigose, taip pat santykiuose su kitais Salies ar uZsienio fiziniais ir
iuridiniais asmenimis:



23.12. uiTivtina racionalq ir taupq lesq ir turto naudojim4, veiksming4 biudietines fstaigos
vidaus kontroles sistemos sukiirimq, jog veikim4 ir tobulinim4;

23.13. atlieka kitas istatymq ir kit4 teises aktq jam nustat5rtas funkcijas;
23.14. tilifuina darbuotojq kvaliffkacijos tobulinimq.
24. Globos namq direktoriaus p4vaduotoj4 (-us) i pareigas priima ir iK jq atleidZia Globos

namq dircktorius Lietuvos RespublikoE darbo kodekso nustatyta tvarka. Globos namu direktoriaus
pavaduotojas (ai) yra tiesiogiai pavaldrps ir atskaitingas Globos namq direktoriui.

25. Globos namq direktoriaus pavaduotojas (ai):
25.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namq uZdaviniq igyvendinim4 ir funkcijq atlikim4

pagal Globos namq direktoriaus jam nuptatyt4 kompetencij4;
25.2. atlieka kitas Globos namq direktoriaus isakymais, pareigybes apra3ymu ir kitais teises

aktais nustat).tas firnkcijas.
26. Nesant Globos namq direkto4iaus (ligos, atostogq, komandiruotes metu ir kitais atvej ais),

jo pareigas laikinai eina Globos namq direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant, kitas direktoriaus
isakl,rnu paskirtas asmuo.

27. Globos namq darbuotojq priQmimo i darb4 ir atleidimo i5 jo, taip pat darbo uZmokesdio
jiems mokejimo tvark4 bei s4lygas nu$tato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti istatymai ir
teis6s aktai.

v. GLoBOS NAMU FINANSAVTMAS

28. Globos namq finansavimo Saltiniai:
28.1 . Tel5iq rajono savivaldybes qkirtos biudZeto 1e5os;
28.2. le5os, gautos kaip parama i5 fiziniq ir juridiniq asmenq, Lietuvos ir tarptautinil+ fondq;
28.3. l63os, surinktos i3 mokesdiq uZ suteiktas socialines paslaugas;
28.4. valstybes biudZeto specialioBios tikslinds dotacijos (asmenims su sunkia negalia);
28.5. investiciniq, socialiniq pasleugq infrastruktiiros ir kitq programq ld5os;
28.6. kitos teisetai igytos le5os ir trurtas.
29. Globos namai le5as naudoja [-ietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktr+ nustat]ta

tvarka pagal asignavimq valdytojo pawlrtintas pajamq ir iSlaidq s4matas.
30. {staigos pajamos naudojamps darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo imokoms,

mitybos i5laidoms ir kitoms globos nanlq pagrindines veiklos iSlaidoms padengti bei hrtui isigyti;
31. I5 kitq imoniq, istaigq, org4nizacijq ir fiziniq asmenq gautos le5os saugomos banko

s4skaitoje. Globos namai gali skirti dali kitq le5q sumoketi uZ energetinius i5teklius bei ryiiq
paslaugas, taip pat kitoms istaigos reikrqems.

32. Globos namq direktorius iFtat)'rnrl nustatlta tvarka atsako uZ paskirtq asignavimq
efektpq naudojim4.

33. Globos namq buhaltering apskait4 tvarko TelSiq rajono savivaldybes administracijos
Centralizuotas biudZetiniq fstaigq bl.rhalterinds apskaitos skyrius. Globos namq apskaitos
organizavimas ir finansine atskaitomybQ tvarkoma teises aktq nustatlta tvarka.

\T. GLOBOS NAMU VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLE

34. Globos namq veikla kontrolfiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatyrnais ir
kitais teises aklais.

35. Lietuvos Respublikos valstybes kontrole, Tel5iq rajono savivaldybes administracijos
kontrol6s ir audito tamyba, Centralizuptas vidaus audito skyrius istatymq nustatyta tvarka atlieka
istaigos trking, finansing ir socialinio dEbo veiklos kontroig

36. Globos namq finansine, veikJlos kontrol6 atliekama istat)'rnq ir kitq teises aktq nustatlta
tvarka.

37. Globos namq direktorius privalo pateikti istaigoms, institucijoms jq reikalaujamus su
Globos namu veikla susiiusius dokumentus:



38. Globos narlrq direktorius
meting veiklos ataskait4.

VII. INF'OR,MACIJOS

39. Globos naqq veiklos
vie5i prane5imai skel$iami inte
atsako globos namq direktorius.

40, Globos nalnus Lietuvos

@i*uat^ aa''fr"4

istaigos veikl4 atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas

ISTATGOS VETKLA TETKTMAS VTSUOMENET

1'ra vieSa. Globos namq metines veiklos ataskaitos ir kiti
http://www.telsiusn.lt. UZ informacij o s teisingum4

GIAMOSIOS NUOSTATOS

likos lstatymq ir kitq teises aktq nustat1rta tvarka
namq teises ir pareigas igyvendinandioji institucija.

pakeitimus ir papildymus tvirtina globos namq teises ir

sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Resoublikos teises aktais.

St-:r-',

eliiq rajono
ser.reliu globos
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