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ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  GYVENTOJO PRIĖMIMO  IR 

APGYVENDINIMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į 

Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl 

socialinės globos skyrimo, kai socialinių globos namų steigėjas yra savivaldybė, o kai priimtas 

sprendimas dėl socialinės globos valstybės Globos namuose – Departamentas. Siuntimas per 3 

darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). 

Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo 

kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. 

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos. Institucija, 

išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas 

objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose. Jeigu 

asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę 

globą pripažįstamas netekusiu galios. 

 

II. APGYVENDINANT ASMENĮ ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE 

PATEIKIAMI DOKUMENTAI: 

 

2.1.siuntimas į stacionarią globos įstaigą; 

1.2. asmens dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi 

Lietuvoje); 

1.3. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas; 

1.4. kompensuojamųjų vaistų pasas (jei asmeniui jis išimtas); 

1.5. savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai, jos išvados bei 

rekomendacijos: 

1.6. pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį; 

1.7. asmens socialinės globos poreikio vertinimą; 

1.8. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad 

asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą. 

1.9. nekilnojamojo turto registro pažyma; 

1.10. sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje; 

1.11. teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo 

paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu); 

1.12. forma 027/a. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 

2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 2.9. ,Pirmines ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo 

kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 

mėnesiai“). 

1.13. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus 

išvados dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;  

1.14. atvykstančio asmens charakteristika. 

1.15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, 
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2016 m. balandžio 27 d. pakeitimo Nr. A1-216, punktu 21.3. „Asmeniui iš socialinės globos 

įstaigos išvykstant į kitą socialinės globos įstaigą, informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su 

asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) yra perduodami tai socialinės globos įstaigai, į 

kurią asmuo išvyksta“. 

 

III. GYVENTOJO PRIĖMIMAS 

 

3.1. Priimant naują gyventoją dalyvauja:  

3.1.1.Vyriausias slaugytojas;  

3.1.2. vyriausias socialinis darbuotojas;  

3.1.3. socialinis darbuotojas; 

3.1.4. socialinio darbuotojo padėjėjas.  

3.2. Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis: 

3.2..1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba; 

3.2..2. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais; 

3.2..3. aktyviąja tuberkulioze; 

3.2..4. odos infekcinėmis ligomis; 

3.2..5. lytiškai plintančiais susirgimais; 

3.2.6. sergantys AIDS; 

3.2..7. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija. 

 

IV. PRIIMANT GYVENTOJĄ 

 

4.1. Gyventojui, atsižvelgiant į  jo poreikius,  sveikatos stovį, amžių, lytį parenkamas 

tinkamas skyrius, kambarys su kambario kaimynais atitinkantis gyventojo pageidavimus. 

4.2. Gyventojui suteikiama išsami informacija apie globos namų veiklą, paslaugas, 

gyventojo teises, atsakomybę, pareigas. Gyventojas supažindinamas su globos namų vidaus tvarkos 

taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir kita. 

4.3. Dvišalė sutartis tarp socialinės globos namų administracijos (Direktoriaus ) ir 

gyventojo sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinės dienas nuo asmens apgyvendinimo. 

4.4.  Gyventojas supažindinamas su globos namų darbuotojais, kurie padės jam 

adaptuotis naujoje aplinkoje.  

4.5. Gyventojui, kartu su juo ar jo atstovais įvertinami poreikiai ir sudaromas 

adaptacijos planas. Po 3 mėnesių kartu su gyventojų ar jo atstovais sudaromas individualus 

socialinio darbo planas. 

4.6. Sudaroma galimybė pasirinkti gyvenimo būdą, atitinkantį  gyventojo socialinius, 

kultūrinius, religinius interesus ir poreikius bei savarankiškumo lygį , atsižvelgiant į globos namų 

galimybes bei vidaus tvarkos taisykles. 

4.7. Atsižvelgdami į socialinės globos  namuose įvertintų asmens būtinų paslaugų 

(asmens sveikatos priežiūros organizavimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir 

kita) poreikius, vertindami asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, 

etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, socialines globos namai įsivertina savo 

galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas. Jei socialinės globos namai neturi galimybių 

asmeniui suteikti reikalingų paslaugų, apie tai yra informuojamas asmuo, globėjas, rūpintojas, 

savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą. 

 

V. PASLAUGOS TEIKIAMOS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS 

 

5.1. Apgyvendinimo 

5.1.1.. Kiekvienam gyventojui globos namuose miegamuosiuose kambariuose turi būti 

šie baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas keliems asmenims. 

5.1.2.. Gyventojas kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų. 
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5.1.3. Minimalus bendras gyvenamasis plotas vienam gyventojui ne mažesnis kaip 9 

m
2
, miegamojo kambario plotas ne mažesnis 5 m

2
. 

5.2. Maitinimo 

5.2.1.Užtikrinama globos namų gyventojų racionali mityba, keturis kartus per dieną. 

Esant poreikiui ir medikų rekomendacijoms – organizuojama dietinė mityba. 

5.3. Buitinės paslaugos 

5.3.1.. Drabužių skalbimas, valymas, taisymas, lyginimas. 

5.3.2. Patalpų valymas, tvarkymas, remonto darbai, dezinfekcija ir kita. 

5.3.3.. Aplinkos tvarkymas. 

5.4. Socialinio darbo paslaugos 

5.4.1. Skirtos patenkinti kiekvieno globos namų gyventojo socialinius, emocinius 

poreikius, padėti kiekvienam gyventojui prisitaikyti prie ligos, negalios bei gydymo sukeliamo 

poveikio, priprasti prie naujos globos namų aplinkos, atkurti ir pagerinti funkcionavimo galimybes. 

Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai: 

 poreikių nustatymas ir individualaus gyventojų globos plano sudarymas. 

 tarpininkavimas, 

 atstovavimas, 

 bendravimas, 

 konsultavimas 

 Integracija – reabilitacija. 

5.5. Sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo paslaugos 

Teikiamos kiekvienam gyventojui pagal poreikius. Reabilitacija, slauga ir gydymas 

turi atitikti gyventojų amžių, fizinę būklę: 

 asmens sveikatos priežiūros; 

 medikamentinis gydymas; 

 slauga (socialinės globos namuose teikiama neintensyvi ir intensyvi 24 val. per parą 

slaugos paslauga); 

 medicininio švietimo ir profilaktikos organizavimas; 

 medicininė reabilitacija; 

 fizioterapija; 

 masažas; 

 ergoterapija; 

 aprūpinimas proteziniais ortopediniais gaminiais, apmokymas jais naudotis; 

 dispanserizacija; 

 odontologo paslaugos. 

5.6. Laisvalaikio organizavimas 

Dalyvavimas įvairiose užimtumo veiklose, religinėse šventėse, išvykos į kultūrinius 

renginius, ekskursijos, susitikimai, parodos, konkursai, kino filmų žiūrėjimas ir kita. 

5.7. Užimtumo organizavimas 

Aplinkos tvarkymas, darbas pagal pomėgius, mezgimas, siuvimas, pynimas ir kita, 

skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojų fizinį aktyvumą. 

5.8. Tikėjimo 

Tam  tikslui yra įrengta patalpa – koplytėlė. 

5.9. Sporto paslaugų organizavimas 

Žaidimas šaškės, šachmatais, futbolo, krepšinio, stalo teniso žaidimas ir kita. 

5.10. Ugdymo paslaugos 

Konsultavimas, mokymasis ir kita. 

 

_____________________ 

 


