
 PATVIRTINTA 

Vilijampolės socialinės globos namų 

direktoriaus 2019-02-25 įsakymu Nr. 15 

 

 

GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės (toliau – 

gyventojų vidaus tvarkos taisyklės) apibrėžia globos namų gyventojams teikiamas paslaugas, 

gyventojų teises ir pareigas, laikiną išvykimą ir šalinimą iš globos namų.  

2. Veiksnūs ar ribotai veiksnūs suaugę Vilijampolės socialinės globos namų (toliau – 

globos namų) gyventojai supažindinami su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis jiems suvokiama 

forma ir būdu, įvertinus kiekvieno asmens gebėjimus, negalios ypatumus, suvokimo galimybes ir 

veiksnumą ar ribotą veiksnumą tam tikrose srityse. 

3. Su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinamas suaugusio neveiksnaus ar 

ribotai veiksnaus asmens interesus atstovaujantis asmuo – teismo paskirtas globėjas ar rūpintojas, su 

kuriuo sudaroma bendradarbiavimo sutartis dėl ilgalaikės socialinės globos teikimo.  

 

II. PASLAUGŲ TEIKIMAS GLOBOS NAMUOSE 

 

4. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos globos namuose teikiamos stacionariame 

padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose.  

5. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia – 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio 

gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant 

buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių 

ugdymas ir dienos užimtumas ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, 

maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas 

(skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar 

teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.  

6. Naujai atvykusį gyventoją priima globos namų direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, 

kuri įvertina asmens sveikatos būklę, asmens dokumentus, palydi asmenį į jo gyvenamąjį kambarį, 

supažindina su atsakingu socialiniu darbuotoju ir (ar) kitais paslaugas teikiančiais specialistais. 

Grupės socialinis darbuotojas supažindina su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis.  
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7. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo asmens apgyvendinimo yra sudaromas individualus 

socialinės globos planas (toliau – ISGP), kuriame pateikiama detali informacija apie asmenį (jo 

šeimą), pagal įvertintą asmens konkrečių paslaugų poreikį numatoma, kokiomis priemonėmis bus 

siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, 

sveikatos, ugdymo ir kitos), kurios bus teikiamos ar organizuojamos, numatoma, kokios socialinės 

veiklos, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo ar palaikymo ar kitos programos bus taikomos 

asmeniui. Asmeniui su sunkia negalia pagal įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, 

užtikrinančios asmens specialiųjų poreikių tenkinimą. 

8. Asmenys apgyvendinami socialinės globos grupėse ar grupinio gyvenimo namuose, 

atsižvelgiant į asmens negalios ir savarankiškumo lygį, amžių, lytį, charakterio ypatumus ir (ar) 

asmens nuomonę.  

9. Siekianti užtikrinti geriausius ilgalaikės socialinės globos paslaugas gaunančio 

suaugusio asmens su negalia interesus ir kokybiškų, asmens poreikių atitinkančių paslaugų teikimą, 

globos namai ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas gaunančio neveiksnaus asmens atstovas 

(teismo paskirtas globėjas, rūpintojas) sudaro bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – apibrėžti 

socialinės globos teikimo sąlygas, abiejų šalių teises, pareigas ir atsakomybes.  

10. Globos namuose kuriama aplinka, kiek galima artimesnė namų aplinkai. Asmuo savo 

gyvenamojoje aplinkoje ir kambaryje gali turėti asmeninių daiktų, baldų.  

11. Teikiant socialinę globą asmuo gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę 

atitinkantį, reikiamą kiekį energetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį maitinimą, įvertinus 

individualius asmens poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir pagal galimybes atsižvelgiant į 

asmens, jo globėjo, rūpintojo pageidavimus. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Įrengtose 

virtuvėlėse gyventojai gali patys, padedant darbuotojams, užsiimti maisto ruošimu savo poreikiams. 

12. Gyventojai laikosi patvirtinto dienos režimo, kuris tvirtinamas globos namų direktoriaus 

įsakymu. Gyventojų režimai gali būti tvirtinami atskiroms gyventojų grupėms, atsižvelgiant į jų 

ugdymo, užimtumo ar kitus poreikius. Dienos režimas keičiamas pasikeitus metų sezonui ar 

gyventojų poreikiams. Gali būti koreguojamas ir individualus asmens režimas, apie tai pažymint 

gyventojo ISGP.  

13. Gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos, organizuojamos 

medikų konsultacijas, esant būtinumui gyventojai hospitalizuojami ar siunčiami į kitas sveikatos 

priežiūros įstaigas, įvairioms gydytojų specialistų konsultacijoms. Užtikrinama asmens teisė 

pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis asmens sveikatos priežiūrą 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

14. Asmeniui pagal poreikius užtikrinta pagalba atliekant buitines, savitvarkos bei 

saviraiškos funkcijas. Ugdomi ir palaikomi asmens namų ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo ir kiti 

kasdieniame žmogaus gyvenime būtini įgūdžiai, motyvuojantys asmenį ir padedantys užtikrinti kiek 
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įmanoma didesnį asmens savarankiškumą, užtikrinama pagalba atliekant buitinius darbus ir ugdant 

savitvarkos gebėjimus. Asmuo aprūpinamas priemonėmis, padedančiomis lavinti bei palaikyti dėl 

sveikatos būklės prarastus ar neįgytus socialinius įgūdžius. 

15. Esant poreikiui, asmeniui užtikrinta individuali, diskretiška darbuotojų pagalba atliekant 

su asmens higiena susijusias funkcijas, apsirengiant, valgant, tvarkantis ir kita. 

16. Asmuo (globėjas, rūpintojas) ir globos namai  kartu sprendžia klausimus, kaip asmeniui 

užtikrinti   techninės pagalbos, protezinės ir ortopedinės technikos priemonių įsigijimą (akinių, dantų 

protezų, klausos aparatų ir kita). Tai yra užfiksuota asmens ISGP įrašuose. 

17. Asmeniui, išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką 

aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias 

globos namų  patalpas, jų švarą ir tvarką. 

 

III. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISĖS  

 

18. Globos namų gyventojai turi teisę:  

18.1. kreiptis (žodžiu, raštu – skundas, prašymas ir kt.)  globos namų administraciją, įstaigos 

steigėją bei kitas institucijas ir įstaigas įvairiais, jam aktualiais klausimais, gauti išsamią informaciją 

apie priimtus sprendimus. Skundai, prašymai registruojami žurnale;  

18.2. išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar kritines pastabas dėl problemų, iškilusių 

teikiant socialinę globą; 

18.3. turėti privačią erdvę, būti aprūpinti apranga, avalyne, būtiniausiais baldais, patalyne, 

asmens higienos priemonėmis;  

18.4. įsigyti ir saugiai laikyti asmeninius daiktus, pinigus, kambaryje turėti pinigų ir 

materialinių vertybių už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako pats globos namų gyventojas. 

Nesavarankiškų gyventojų pinigai ir kitos vertybės saugomos, naudojamos ir apskaitomos, 

vadovaujantis globos namų direktoriaus patvirtinta tvarka;  

18.5. užsirakinti savo gyvenamąsias patalpas, spintas ar spinteles, jeigu, įvertinus jo 

savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui; 

18.6. gauti racionalią, specialią ir dietinę (esant paskyrimui) mitybą, atsižvelgiant į globos 

namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas; 

18.7. dalyvauti jam patraukliose veiklose, atitinkančias jo pomėgius – darbinėje, užimtumo, 

kultūrinėje, laisvalaikio ir kt.; 

18.8. savo kambaryje ar svetainėje bendrauti su jį aplankiusiais asmenimis, artimaisiais,  

18.9. išvykti svečiuotis pas tėvus, artimuosius ar kitus asmenis, laikydamasis globos namų 

direktoriaus patvirtintos tvarkos;  
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18.10. dalyvauti planuojant paslaugų teikimą ir (ar) sprendžiant klausimus, susijusius su 

gyventojo situacija;  

18.11. dalyvauti globos namų gyventojų tarybos veikloje, teikti pasiūlymus dėl globos namų 

veiklos organizavimo;  

18.12. išreikšti nuomonę ar pageidavimą dėl nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo, 

išvykti gyventi savarankiškai; 

18.13. naudotis Lietuvos Respublikos konstitucijoje, Neįgaliųjų teisių konvencijoje ir 

kituose teisės aktuose nustatytomis asmens teisėmis. 

 

IV. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS 

 

19. Globos namų gyventojai turi:  

19.1. laikytis gyventojų vidaus tvarkos taisyklių, bendravimo ir kultūringo elgesio normų, 

gerbti kitų gyventojų ir darbuotojų teises;  

19.2. laikytis elgesio ir bendravimo kultūros, pagarbiai bendrauti ir elgtis su globos namų 

darbuotojais ir gyventojais (nesikeikti, nežeminti, neniekinti kitų, negrasinti, negąsdinti, nesimušti, 

nepriekabiauti ir pan.);  

19.3. laikytis kartu su grupės darbuotojais (socialiniu darbuotoju, socialinio darbuotojo 

padėjėju ir kt.) ir (ar) kitais globos namų specialistais priimtų susitarimų, taisyklių, elgesio korekcijos 

ir kitų individualiai suplanuotų priemonių;  

19.4. laikytis dienos režimo, netrukdyti kitų globos namų gyventojų ramybės miego ir 

poilsio laiku;  

19.5. dalyvauti kuriant higienišką aplinką – pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį 

kambarį bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias globos namų  patalpas, jų švarą ir tvarką;  

19.6. rūpintis savo asmens higiena – kasdien praustis, valytis dantis, susišukuoti, rengtis 

švariais, tvarkingais rūbais ir kt.  

19.7. rūpintis savo sveikata – pagal gydytojo rekomendacijas vartoti paskirtus 

medikamentus ar kitas medicinos priemones, laikytis sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų 

ir atlikti paskirtas medicinos procedūras;  

19.8. atsakingai elgtis su globos namų inventoriumi, priemonėmis ar prietaisais – daiktus 

naudoti tik pagal jų paskirtį, nelaužyti, negadinti, nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų ir 

kt.;  

19.9. atlyginti padarytą žalą už piktybiškai sugadintą, sulaužytą globos namų ar kito 

gyventojo inventorių, priemones, prietaisus ar kitą materialųjį turtą;  

19.10. bendradarbiauti su globos namų specialistais planuojant paslaugų teikimą, 

sprendžiant iškilusias problemas, planuojant pagalbos būdus ir priemones;  
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19.11. informuoti grupės socialinį darbuotoją, jei jo nėra –  kitą tuo metu grupėje dirbanti 

specialistą, jei išeinama už globos namų teritorijos ribų;  

19.12. rūkyti tik tam specialiai įrengtose vietose, nemėtyti nuorūkų ant žemės.  

 

 

V. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA 

 

 

20. Globos namų gyventojams draudžiama:  

20.1. piktnaudžiauti alkoholiu, vartoti psichotropines ar narkotines medžiagas;  

20.2. piktybiškai provokuoti, sukelti konfliktus, naudoti fizinę jėgą prieš kitus asmenis;  

20.3. įsigyti ir naudoti vaistus savo nuožiūra, nepasitarus su gydytoju arba bendrosios 

praktikos slaugytoju; 

20.4. lošti azartinius žaidimus;  

20.5. platinti ir (ar) teikti informaciją apie kitus globos namų gyventojus;  

20.6. savavališkai, neinformavus išvykti iš globos namų; 

20.7. laužyti ar kitaip gadinti globos namų ar kitų asmenų turtą; 

20.8. įžeidinėti, išnaudoti ar kitaip žeminti globos namų gyventojus ir darbuotojus; 

20.9. rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose ir kitose bendrosiose globos namų 

patalpose ar teritorijoje (išskyrus rūkymui skirtas patalpas); 

20.10. pasisavinti (naudoti) svetimą turtą, negavus savininko sutikimo;  

20.11. įsinešti ar turėti draudžiamus daiktus, keliančius pavojų asmens ir aplinkinių 

sveikatai ar gyvybei;  

20.12. be darbuotojų leidimo ir priežiūros maudytis atviruose vandens telkiniuose; 

20.13. filmuoti, fotografuoti kitą asmenį, daryti garso ar vaizdo įrašus bei šią medžiagą 

platinti viešai be šio asmens sutikimo; 

20.14. trikdyti kitų globos namų gyventojų ramybę poilsio ar miego metu;  

20.15. sprogdinti pirotechnikos gaminius, degti ugnį ar kurti laužą globos namų patalpose 

ar teritorijoje;  

20.16. kviesti nepažįstamus asmenis į globos namų teritoriją ar patalpas;  

20.17. kviesti svečius į gyvenamąsias patalpas, nesuderinus su grupės darbuotoju (socialiniu 

darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju ar kt.);  

20.18. savo veiksmais ir (ar) elgesiu kelti grėsmę savo ar kitų asmenų saugumui, sveikatai 

ar gyvybei.  
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VI. GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA 

 

21. Globos namai užtikrina, kad gyventojas palaikytų ir (ar) atkurtų nutrūkusius ryšius su 

šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, rėmėjais ar kitais asmenimis, jei tai neprieštarauja 

asmens interesams. Globos namai padeda  gyventojui stiprinti socialinius ryšius ir sudaro sąlygas, 

kad gyventojus aplankytų svečiai. 

22. Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti globos namuose, 

išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. 

23. Gyventojai gali priimti svečius visomis dienomis nuo 9:00 val. iki 20:00 val. 

24. Svečių lankymasis registruojamas lankytojų registracijos žurnale, kuris saugomas 

kiekvienoje globos namų grupėje, nurodant svečio vardą, pavardę, lankymo datą ir laiką, lankomą 

gyventoją.  

25. Savo apsilankymu lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems tame pačiame ar 

kituose kambariuose ar viešose globos namų erdvėse esantiems gyventojams.  

26. Lankytojams draudžiama:  

26.1. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitus svaigalus globos namų patalpose ir/ar 

teritorijoje, siūlyti ir (ar) vaišinti jais gyventojus; 

26.2. lankytis kitų gyventojų gyvenamuosiuose kambariuose be jų leidimo. Trikdyti kitų 

gyventojų ramybę poilsio ar miego metu; 

26.3. imti ir (ar) išsinešti gyventojo(-ų) asmeninius daiktus be asmens leidimo; 

26.4. parduoti ir (ar) mainyti savo asmeninius daiktus ir kitą asmeninį turtą su gyventojais, 

darbuotojais, kitais svečiais; 

26.5. fotografuoti ar filmuoti gyventojus be jų ar globėjų sutikimo; 

26.6. perduoti gyventojui maisto produktus, kai jų galiojimo laikas yra pasibaigęs; 

26.7. perduoti gyventojui bet kokių medikamentų; 

26.8. lankyti gyventoją, kai globos namuose yra padidėjusi užkrečiamų ligų atsiradimo ir 

išplitimo tikimybė. Karantino metu gyventojų lankymas yra ribojamas arba atskiru globos namų 

direktoriaus sprendimu draudžiamas; 

26.9. gyventojui dovanoti dovanas, nepasitarus su atsakingais darbuotojais dėl jų 

(ne)tinkamumo, (skleidžiamų garsų, galimo suerzinimo ar išprovokavimo, tikėtino ligos paūmėjimo 

dėl spalvos, dydžio, tekstūros ir kt.);  

26.10. mokyti gyventoją blogo, destruktyvaus  elgesio, kritikuoti gyventojui ir (ar) kitiems 

gyventojams girdint globos namų tvarką, vadovybės sprendimus ir kt.; 

26.11. svečiavimosi metu nesilaikyti komandinio specialistų susirinkimo metu priimtų 

sprendimų, susijusių su gyventoju;  

26.12. kitaip neetiškai ir (ar) savavališkai elgtis globos namuose;  
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26.13. nepranešus globos namų darbuotojams, išvažiuoti ar išeiti kartu su globos namų 

gyventoju;  

26.14. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą kitų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu;  

26.15. turėti su savimi ar nešti gyventojui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą; 

26.16. keiktis, vartoti grubius bei necenzūrinius žodžius, žeminančius gyventojus ir (ar) 

darbuotojus;  

26.17. naudotis globos namų priemonės, techniką ir (ar) prietaisais savo asmeninėms 

reikmėms.  

27. Lankytojas, nesilaikantis nustatytos tvarkos, gali būti paprašytas palikti globos namus, 

taip pat svečiui gali būti draudžiama kurį laiką lankytis globos namuose. 

 

VII.  GYVENTOJŲ IŠVYKIMO (LAIKINAI AR VISAM LAIKUI) TVARKA 

 

 

28. Globos namų gyventojas gali laikinai savo noru išvykti iš globos namų svečiuotis pas 

globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, 

savaitgaliais  ir  ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeniui svarbių 

priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių  ar artimųjų giminaičių) prašymu gali būti 

nustatytas ir ilgesnis laikotarpis).  

29. Asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė nėra ribojama. 

30. Gyventojas, laikinai išvykę iš globos namų, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo 

paros moka 30 procentų jam nustatyto mokėjimo dydžio. Už 3 pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir 

tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis 

nemažinamas.  

31. Suaugusio veiksnaus gyventojo išleidimo svečiuotis tvarka:  

31.1. asmuo pateikia prašymą globos namų direktoriui dėl svečiavimosi. Prašyme 

išvykstantis gyventojas nurodo išvykimo tikslą, datą, numatomą trukmę ir (ar) grįžimo datą, vietą, 

asmenis pas ką vykstama bei jų kontaktinius duomenis;  

31.2. globos namų gyventojo laikinas išleidimas derinamas su globos namų socialinio 

darbo padalinio vadovu ar vyriausiuoju socialiniu darbuotoju, grupės socialiniu darbuotoju (ar jam 

nesant – jį vaduojančiu darbuotoju), medicinos specialistu;  

31.3. sprendimas dėl išleidimo laikinai svečiuotis priimamas įvertinus gyventojo sveikatos 

būklę, savarankiškumo įgūdžius ir kitas aplinkybes, siekiant užtikrinti geriausią asmens interesą.  

32. Suaugusio neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikrose srityse išleidimo svečiuotis pas 

teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją tvarka:  
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32.1. teismo sprendimu paskirtas globėjas, rūpintojas pateikia prašymą globos namų 

direktoriui dėl neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikrose srityse asmens svečiavimosi. Prašyme 

nurodomas svečiavimosi laikotarpis, adresas ir kitos aplinkybės, susijusios su svečiavimusi;  

32.2. prašymas teikiamas likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki svečiavimosi pradžios;  

32.3. prašymas dėl išleidimo laikinai svečiuotis derinamas su globos namų socialinio darbo 

padalinio vadovu ar vyriausiuoju socialiniu darbuotoju, grupės socialiniu darbuotoju (ar jam nesant 

– jį vaduojančiu darbuotoju), medicinos specialistu;  

32.4. sprendimas dėl išleidimo laikinai svečiuotis priimamas įvertinus gyventojo sveikatos 

būklę, išreikštą nuomonę ir (ar) kitas gyventojui reikšmingas aplinkybes.  

33. Suaugusio neveiksnaus ar ribotai veiksnaus tam tikrose srityse išleidimo svečiuotis pas 

fizinį asmenį tvarka (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją, rūpintoją): 

33.1. fizinis asmuo, kuris priima svečiuotis globos namų gyventoją, teikia prašymą globos 

namų direktoriui dėl gyventojo svečiavimosi;  

33.2. neveiksnių asmenų išvykimas galimas tik tada, kai globos namų administracija turi 

asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus (ribotai veiksnus) asmuo, gyvenamosios vietos savivaldybės 

išvadą dėl neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį priimančio asmens (jo šeimos) galimybių tinkamai 

prižiūrėti neveiksnų (ribotai veiksnų) asmenį jo laikino išvykimo metu;  

33.3. neveiksniam ar ribotai veiksniam tam tikroje srityje gyventojui laikinai išvykstant 

svečiuotis savo noru, globos namai su asmeniu, pas kurį neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai 

veiksnus tam tikroje srityje gyventojas išvyksta, sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja 

tinkamai prižiūrėti neveiksnų tam tikroje srityje ar ribotai veiksnų tam tikroje srityje asmenį;  

33.4. globos namų gyventojo laikinas išleidimas derinamas su globos namų socialinio darbo 

padalinio vadovu ar vyriausiuoju socialiniu darbuotoju, grupės socialiniu darbuotoju (ar jam nesant 

– jį vaduojančiu darbuotoju), medicinos specialistu;  

33.5. sprendimas dėl išleidimo laikinai svečiuotis priimamas įvertinus gyventojo sveikatos 

būklę ir (ar) kitas gyventojui reikšmingas aplinkybes.  

34. Globos namai domisi pas globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius, 

pažįstamus ar į sveikatos priežiūros įstaigą laikinai išvykusio gyventojo gyvenimo sąlygomis bei jo 

priežiūra. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose. 

35. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo ar užsienio valstybėje 

gyvenantis fizinis asmuo atsako už globos namų gyventoją, išleistą laikinai svečiuotis, nuo nustatytų 

laikino svečiavimosi pagrindų atsiradimo iki grąžinimo į globos namus momento. 

36. Asmuo su negalia, kuris yra veiksnus, iš globos namų į bendruomenę išvyksta visam 

laikui globos namams įsitikinus, kad šiam asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos, 

paslaugos bendruomenėje ar kad jis galės savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi.  
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37. Iš globos namų išvykstančio asmens prašymas saugomas asmens byloje. Siekiant 

užtikrinti socialinės pagalbos asmeniui su negalia tęstinumą, globos namai, likus 3 mėn. iki asmens 

su negalia išvykimo iš globos namų, kreipiasi į savivaldybę su prašymu inicijuoti asmens su negalia 

socialinės adaptacijos (reabilitacijos) bendruomenėje plano sudarymą.  

38. Neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo visam 

laikui gali išvykti tik pas teismo paskirtą globėją, rūpintoją. Globos namai apie tai informuoja 

savivaldybę, kurioje globėjas (rūpintojas) gyvena ir savivaldybę, kurios sprendimu asmeniui buvo 

pradėta teikti socialinė globa. 

 

VIII. GYVENTOJŲ ŠALINIMO IŠ GLOBOS NAMŲ TVARKA 

 

39. Veiksnus gyventojus už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą 

pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar 

sutarties pažeidimus gyventojas gali būti pašalintas iš globos namų. 

40. Gyventojo šalinimas iš globos namų yra kraštutinė priemonė, išnaudojus įvairius 

pagalbos būdus ir priemones gyventojo veiksmams ar elgesiui koreguoti. Pagrindas inicijuoti 

gyventojo šalinimą iš globos namų – ne mažiau kaip 3 raštu užfiksuoti gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimai per 6 mėnesių laikotarpį, teisėsaugos įstaigose registruoti gyventojo 

nusižengimai, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais gyventojas 

supažindinamas pasirašytinai.  

41. Svarstant pašalinimo iš socialinės globos namų klausimą, užtikrinamas pačio asmens, 

globėjo, rūpintojo, socialinio darbuotojo, pasirinktojo savo asmens, kitų globos namų specialistų , 

savivaldybės, kurios sprendimu paskirta socialinė globa, artimųjų dalyvavimas. Gyventojui atsisakius 

dalyvauti svarstyme, šis faktas įforminamas raštu (tarnybiniu pranešimu).  

42. Gyventoją pašalinus iš globos namų, jo saugumą ir galimybes savarankiškai  (iš dalies 

savarankiškai) gyventi bei gauti reikiamas socialines paslaugas užtikrina savivaldybė, į kurią asmuo 

išvyksta.  

43. Neveiksnus ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje gyventojas, kurio interesus atstovauja 

ne globos namai, o teismo sprendimu paskirtas fizinis asmuo (globėjas, rūpintojas) iš globos namų 

gali būti pašalintas jei ilgalaike socialine globa naudojasi mažiau kaip 6 mėn. per metus.  

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44. Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Socialinės globos normų 

aprašu, Socialinių paslaugų katalogu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu ir kitais 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikės socialinės globos teikimą.  
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45. Globos namų darbuotojų, gyventojų ir jų artimųjų santykiai grindžiami abipusės 

pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.  

46. Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.  

47. Su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis globos namų gyventojas ir teismo paskirtas 

globėjas, rūpintojas ar šeimos narys, artimasis atstovaujantis asmenį supažindinami pasirašytinai. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSIPAŽINAU 

 

__________________________________________                                     ___________________ 

(vardas, pavardė)                                                                                                      (parašas) 

 

_________________ 

(data) 


