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urbarko raj ono savivaldybes tarybos
18 m. spalio 25 d, sprendimu Nr.T2-277
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Skalvijos namq nuostatai (toli
- Nuostatai) reglamentuoja biudZetines istaigos
teises ir. pareigas igyvendinandi4. institucij4,
fo*Q,
savinink
Skalvijos namq teising
ijas, veiklos o:rganizavim4 ir valdymq, turt4, le5q
buveing, tikslus, veiklos sritis ir rDSis,
rcor ganizavimo, likvidavimo tvark4.
Saltinius ir jq naudojim4, finansin$ ir veiklos
augrtr istaiga, teikianti socialines globos paslaugas
2. Skalvijos namai yra socialiniq
bendruomeniniuose vaikq globos namuose r grupinio gyvenimo namuose, taip pat socialines

1.

prieZitiros bei bendr4sias socialines paslau
namai. Skalvijos namai iregistruoti Juridiniq
Skalvijos namq pavadinimas S
asmenq registre, kodas 190989312.
Skalvijos namq teisine forma - bi
rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
Skalvijos namq savininkas - J
Skalvijos name savininko teises i pareigas igyverrdinanti institucija - Jurbarko rajono
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
savivaldybes taryba. Skalvijos namq savi
kompetencij 4 nustato Lietuvos Respublikos udZetiniq istaigq istatymas.
uo, turintis antspaud4 su istaigos pavadinimu,
Skalvijos namai yra juridinis
likoj e ire gistr:uotose bankuose.
atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
auj asi Lietuvos Respublikos Konstitucij a, Lietuvos
Skalvijos namai savo veikloje
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais,
paslaugq
ki
Respublikos socialiniq
istatymu,
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutari
imais, Savivaldybes administracijos direktoriaus
ministro isakymais, Savivaldybes tarybos s
isakymais, kitais teiseg aktais ir Siais N
pa su kalendoriniais metais.
Skalvijos namq finansiniai metai
veikiantis Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta
10. Skalvijos namai yraparamos gavq
tvarka.
11. Skalvijos npmai turi tureti teises ktq nustatyt a tv arka reikalingas licencij as (leidimus)
uZtikrinti.
Skalvijos namq veiklai, numatYtai
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TI SKYRIUS

SKALVIJOS NAMU

TIKSLAI;VEIKLOS SRITIS, NUSYS IR
FUNKCIJOS
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12. Skalvijos namq veiklos tikslai:
12.1. teikti ilgalaikg (trumpaiaikq) socialing glob4 (rupyb4) be tevq globos (rupybos)
ir teisetus interesus, atsiZvelgiant i individualius
likusiems vaikams, uZtikrinant vaiko te
poreikius uZtikrinti saviraiSk4, ugdym4, pa ikyti ry5ius su artimaisiais ir bendruomene, parengti
savaranki5kam gyvenimui ;
12.2. teikti ilgalaikE (trumpalaikq)
namuose;

I2.3. teikti socialines Paslaugas
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socialiniq problemq negali savaranki3kai
visuomenes gyvenime.

ing glob4 asmenims su negalia grupinio gyvenimo

ims (Seimoms), kurie del amZiaus, neigalios,

s asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir

dalyvauti

globa (rupyba)

sritiir * ilgalaike (lrtrmpalaike) locialine
13. Skalvijos namq veiklos
globos namuoiie' ilgalaike
;"tO[*:.0:l.:l-:Tioiniuott
likusiems
(rupvbgs)
be tevq globos
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maiti'im. paslaugqltili*itj :,?':n'r,
veikla' 86'90;
tlta Zmoniq sveikatos prieZiuros pti.rtir"t iigo^iq, sergandiqiq priklausomvbes
proti*kai
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14.3. stacionarine
"ir't';ffi;;
ligomisglob"t
asrnenq globos veikla' 87'30;
r"Jjk"9,l;?of urt.n ,riq ir neigatiqjrl
I4.5, kita stacionarine globos vell(la' ^o]':'';
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<larbo veikra,
apgyvendinimu socialinio
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veikla' 9!t03
laidotuviq ir su'iomis susijupi
yykdyti veikla'
14.g. tit""i""tyt*i' iit"zotuusia
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vaikas mokosi pagal
e

gyvenim' s4lygas'
o.nu,.3 .
sudarant u'tti'nu' namq aplinkai
1r
p"r.iLiilts
kompleksing pagalb4 tenkinanl :,+
adminisitratoriaus
(r'pintoio), turto adnrinisitratoriat
atitint<anfias jq amZiq ir
r - -,,.1.Aa .,ai1rn
oheio (r0pintojo),,turto
globejo
vaiko ol
15,2, teises aktqnustatytatvarkavykdo.
inr;titucijose bei istaigose'
"*i.i"rotutu
pareigas, atstovauja.vaiko irr_.r.:"*r-"iir,vt-r
ttites ir teisetts interesuti' adnrinistruola
tu'ti"t"
asmtnin:i.'
ginal;
nevyriausVbinese organizacijose,
paja,m.y tlttY:1}"?liil?i?;"rt"es
jo
vaiko reikmesiuZtikrinant
vaiko turt4, tvarko iii3o tu{o-s1un1mq
su
galimvbes p"i"*"v'i rvsiams
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parengia
uztikrina jo saviraiskil'
vaiko amZilq, poreikius ir interesus,
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gyvenimui;

.L-J^^ no'*us
crreikvaikui (suaugt"tsta, iam) g'yvena,mqiiplot4,
^^{6oo suteikia
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inrrentottumr'
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15.5.
pt *ir.vtq.plink4_, aprirpina reikalingu
,"*ttitil;
sutvarkyt?,
io
grupinio ar bendruomenrnlo
r"rztikrina saugi*, gerai
ipagat"r;avarunki*ko'
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,ry3i#
seirnos
sudaro afiimas
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grobos
iii"iJi;.,:.1::fi"vaikui s'ciarines

savarankiskam
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tevais
i5.10. bendradarbiauja su va*5o

giminaidiais'
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sri'uuugttiio3o giminaipiais;

1. bendradarbiauja su vaiko ugdymo ir SvietinLo istaigomis vaiko mokymo ldausimais;
15.I2, tvarko Skalvi.ios namU gyventojq apskaititr, asmens bylas, asmens sveikatos bylas,
15.1

ialines ir medicinines reabilitacij o s dokumentacij 4;
15.13. nur;tatyta tvarl<a vykdo buhaltering ir statistinE apskait4;
15,14. vykdo organrzacing, r"iking ir finansing veikl4;
15.15. uLt:ikrrna valstybes ar Jurbarko rajono savivaldybes biudZeto,
panaudoj im 4 pagal paskirti, rnaterialiniq vertybiq apskait4;
15.16. vykdo kitas istatymq ir teises aktais nustatytas funkcijas.
s,-r c

kitq le5q efektyvq

III SKYR]US
SKAI,VIJOS NAMU VI,.,IKLOS ORGI\NIZAVIMAS IR VALDYMAS

16.

Skalvijos namatns vadovauja direktorius, k'uris i pareigas skiriamas konkurso lttidu.
Direktoriq skiria i pareigas tt xleidi.ia i$ jq, vykdo kitas funkcijas, susijusias su clarbo santykiais,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq mrstatytatvarka Savivaldybes meras. Darbo
sutarti su direktoriumi pasira.So Savivaldybes meras.
17. Direktorius pavaldus Saviyaldybes merui, atskaitingas Savivaldybes tarybat ir
Savivaldybes merui.

18. Skalvijos namq didZiausi4 feistin4 pareigybiq skaidiq tvirlina Savivaldybes taryba.

Skalvijos namq direktorius kart4 per rnetps teikia Savival<lybes tarybai ataskait4 apie istaigos veikl4.
19, Skalvijos namrl veikla organizuojama vadovraujantis Savivaldybes tarybos patvirtintu
Jurbarko rajono savivaldybes strateginiu veiklos planu, Skalvijos namq direktoriaus patvirtintu
istaigos metiniu veiklos planu.
20. Skalvijos namr+ <iirektoriaus pareigos:
20.L organrzuoja Skalvijos namq Sarba,, kad bfltq igyvendinami biudZetines istaig,os tikslai ir
atliekamos nustatytos funkcij os ;
20.2. vadovauja Skalvijos namamb, atsako uZ Skalvijos namams priskirlq pareig;q, funkcijq
tinkam4 vykdym4 ir atsiskailo savininko teises ir pareigasi igyvendinandiai instituciiai teises aktuose
nustatyta tvarka;
20.3. Lietuvos Resputrlikos teises aktq nustatytat'varka atstovauja valstybes ir savivaldybiq
institucij ose, istaigose;
20.4. uLtikrina, kad btitrl laikomasi istatymq, kitq t,oises aktq ir Siq Nuostatq;
20.5. pagal kompetenr:ij4 sudaro sutafiis Skalvijosr namq tikslams igyvendinti ir funkcijoms

atlikti;
20,6. tvirtina Skalvijos namq strqkttirq, darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto
didZiausio leistino pareigybiq skaidi4us, bei pareig;ibiq apra5ymu.s, konkredius darbuotojq
tarnybinius atlyginimus bei hitas darbo apmokejimo s4lygas, vidaus tvarkos taisykles, saugos darbe
instrukcij as, darbo laiko apskaitos ZiniaraSdius ;
20.7. teises aktq nustatl'ta tvarka priima n atleidLia darbuotojus, taiko skatinimo priemones,
skiria drausminesi nuobaudas, atlieka kitas persorralo va1<1ymo funkcijas;
20.8. leidLia isakymusi S'kalvijos namq veiklos klausimais;
20.9, lgyvendirra priemones Skalvijos namq veiklai tobulinti;
20.10. pa.gal priskift4 kompet{ncij4 rengia metinius Skalvijos namq veiklos planus,
ataskaitas, i5laidq s4rnatas;
20.n. rengia ir tvirtina vidaus tvarkos taisykles gyventojams (apibreZiandias gyvenimo ir
elgesio normas, gyventojq teises ir pareigas, laikino i5vykimo tvarkq, gyventojq lankyrno tvark4it
pan');

20,I2.

kgntrgliuoja, kad Skalvijos namU aplinkoje nebfitq vartojami alkoholiniai gerimai,

il psichotropines medZiagos;
20.13. uZtikrina racionalq ir taupq

narkotines

sistemos sukfrrinL4, jos veikim4 ir tobuliitimq;

leSq, turto naudojim4, veiksming4 vidauLs kontroles

20.I4'
20.15.

aLsako uZ buhalterines apskaitos organtzavimEpagal teises aktq reikaltavimus;

garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes
ir sltatistines ataskaitos bttq teisingi;
20.16. teikia ataslcaitas
kit4 informacij4 Savivaldybes tarybai, Savivaldybes
adntinistracijos direktoriui, Savivaldypes administracijos Socialines paramos skyriui, k.itiems
Savivaldybes padaliniams trragal kompefencij4;
20.17. atlieka kitas istatymq ir {itq teises aktq jam nustatltas funkcijas.
.statym4 teikiami ataskaitq rinkiniai

ir

IV SKYRIUS
SKALVIJOS NAMI/ {UNTAS, LESU SAITTNTAI IR JU NAUDOJIMAS
21. Skalvijos namai yra finansupjami i5 Savivaldybes ir valstybes biudZeto. llsignavimus
pro gramai

vykdyti tvirtina fiavivald.ybe$ taryba.
22' Skalvi,jos namai gautus bir]dZeto asignavirntrs naudoja racionaliai

ir ta.upiai pagal
gnavimq valdl'toj q patvift intas iSlaid{a s4matas,
23. Skalvijos namq l05as sudaro:
23.L valstybes biud:Zeto le5os;
23.2. Savivaldybes biudZeto le5op;
23.3. Europos Sqiungos ir kitq fohdq leios;
23.4. leSos, skirtos vykdyti tiksliges programas;
23.5. frziniq ir juridiniq asmenq fiaramair labdaraL;
23.6. leSos, gaunamos uZ teikiam[s mokamas paslaugas;
23.7 . kitos;, teisetais bfidais igyto$ le5os.
24. Skalvijos namams Savivaldybes tarybos perduotas turtas ir Skalvijos namq iigytas turtas
nuosavybes teise priklauso Savivaldybei, o Skalvijos namaj 5i turl4 valdo, naudoja ir disponuc'ja juo
patikejimo teise BiudZetiniq istaigq, Va.lstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ir kitq istatymq bei Saviyaldybes tarybosi sprendimq nustatyta tvarka.
asi

V SKYRIUS
SKALVIJOS NANIU FINANSTNIi rn VnrXr,OS KONTR:OLEI

25. Skalvijos namq finansing ir vpiklos kontrolg vykdo Savivaldybes ir valstybes institucijos
ir istaigos teises aktq nustatfiatvarka.
26. Skalvijos namai privalo patpikti Savivaldytres tarybai, Savivaldybes administracijai,
Savivaldybes kontroles institucijoms j11 reikalaujamus, su Skalvijor; namq veikla susijusius,
dokumentus.

27. Skalvijos namai buhalterinE apskait4 organrzvoja
nustatla tvarka.

,

ir

atskaitomybg tvarko teises aktq

VI SKYRIIJS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28, Skalvijos namai reorganizuojami, likviduoja.mi

ir

pertvarkomi Savirzaldybes tarybos

sprendimu teises aktq nustatyta tvarka.
29. Nuostatus keidia jr tvirtina Sayivaldybes taryba.
30. Pasikeitus teises aktams, reglpmentuojantiems Nuostatuose i5destytus klausimus, ar jei
teises aktai atitinkamus klansimus regl{mentuoja kitaiJr nei Nuostatai, taikomos tq teises aktq
nuostatos.
31. Klausimai, neaptarti Nuostafuose, sprendZielmi vadovaujantis Lietuvos ltespublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais.
32. Skalvijos namrl vie5ieji praire5imai skelbiami Skalvijos namq intemeto svetaineje
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