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RASETNTU PAGALBOS SrrnnAI NAMU
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Raseiniq pagalbos Seimai namq nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Raseiniq

pagalbos Seimai namq (toliau - Namai) teisinE formq, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir
pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, veiklos teisini pagrind4, rusi, tikslus, uZdavinius,

funkcijas, Namtl teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemimq i darbq,jq darbo

apmokejimo tvark4, Namq turtq, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Namtl

veiklos prieiliir4, vaikq apgyvendinim4 ir i5leidim4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo

tvark4.

2. Namq oficialus pavadinimas - Raseiniq pagalbos Seimai namai. Namai iregistruoti
Juridiniq asmentl registre, kodas 172427720.

3. Namai isteigti 1999 metais.

4. Namq teisine forma ir priklausomybe - savivaldybes biudZetine istaiga.
5. Namai yra socialines globos istaiga, kurios veiklos sritis yra socialiniq paslaugq

teikimas, turinti licencij4 teikti socialing g1ob4.

6. Namq savininke - Raseiniq rajono savivaldybe, kodas 288740810, adresas: V.

Kudirkos g. 5, LT - 60150 Raseiniai.

7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Raseiniq rajono savivaldybes

taryba, kurios kompetencija nustat5rta Lietuvos Respublikos biudZetiniq fstaigq istatyme, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatyme ir kituose teises aktuose. Raseiniq rajono savivaldybes

taryba:

7.1. tvirtina Namq nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus;

7.2. tvirtina didZiausi4 leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybir;

skaidiq;

7.3. tvirtinaplanini vietq skaidiq, mitybos normatyvus, socialines globos paslaugos kainE;

7.4. priima sprendim4 del Namq buveines pakeitimo;

7.5. priima sprendim4 del Namq reorganizavimo, strukttros pertvarkos ar likvidavimo;

7.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

istatymuose ir Namq nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausirnus.
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8. Namq buveines adresas: Kalnr4 g. 15A,, LT- 60136, Raseiniai.

9. Namai turi 2 padalinius: Vaikq globos skyriq, susidedanti i5 Seimynq, ir Globos centr4.

10. Namq padaliniq veiklos organizuojamos pagal Namq direktoriaus patvirtintus

padaliniq veiklos apra5us. Namq padaliniai neturi atskiro juridinio asmens statuso.

11. Namai Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustaq4a tuarka gali tureti

emblem4, veliav4 ir kit4 atributik4.

12. Namai yra paramos gav€jai.

13. Namai yra globojamo (r[pinamo) vaiko atstovas pagal istatymq, turintis lstatymu

nustaqrta tvarka uZtikrinti be tevq globos likusio vaiko globq (rDpyb4), ginti jo teises bei teisetus

interesus, atstovauti jam.

14. Namai yra ribotos atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su

Raseiniq rajono savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitom4l4 ir kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikos iregistruotuose bankuose.

15. Namq veiklos rflSys:

15.1. pagrindine veiklos rti5is - kita stacionari globos veikla, kodas 87.90;

15.2. kitos veiklos rti5ys:

15.2.1. kita apgyvendinimo veikla - 55.90;

15.2.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29;

15.2.3. Svietimui budingq paslaugq veikla - 85.60;

15.2.4. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla -
88.99;

15.2.5. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla - 93.291,

15.2.6. istaigos administracine ir aptamavimo veikla - 82.1;

15.2.7. kita transportui biidingq paslaugq veikla - 52.29.

16. Namq teikiamos Sios paslaugos:

1 6. I . trumpalaikes socialines globos paslaugos;

I 6.2. ilgalaike s social ines globos pas laugos;

1 6.3. maitinimo paslaugos;

1 6.4. neformaliojo ugdymo paslaugos;

1 6.5. transporto paslaugos.

17. Namai savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko

teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinemis zutartimis, Lietuvos Respublikos istatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo

ministro isakymais, Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Raseiniq rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus'isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

18. Namq veikla neterminuota.

II SKYRIUS
NAMV VEIKLOS SRTTYS, R0SVS, TIKSLAT, UZDAVINIAI IR FUNKCTJOS
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19. Namq veiklos sritis - stacionarine ilgalaike (trumpalaike) vaikq globa, teikti ir

organizuoti socialines paslaugas bei kit4 pagalbq pagal poreiki vaikui, socialiniam globejui,

budindiam globotojui, globejui giminaidiui, iteviui, taip pat kitoki4 pagalb1 vaiko tevams, siekiant

grqLinti vaik4 i Seimq teikti globejq ir iteviq mokymo ir konsultavimo paslaugas.

20. Namai vykdo veikl4, kurios kodas pagal Ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriq yra -

kita stacionarine globos veikla - 87.90.

21. Namq tikslai:

21.1. Vaikq globos skyriaus:

2l.l.l. uZtikrinti trumpalaikg (ilgalaikg) socialing glob4, ugdymo ir socialines paslaugas

be tevq globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatine globa (rtipyba), arba

laikinai Namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus i5sprgstas jt1 gr4Zinimo tevams arba globos

(rUpybos) nustatymo klausimas;

21.2. Globos centro:

21.2.1. uZtikrinti, kad visiems ivaikintiems vaikams, socialiniq globejq, globejq

giminaidiq globojamiems (rtipinamiems) vaikams, budindiq globotojq priZiiirimiems vaikams bei

budintiems globotojams, socialiniams globejams, globejams giminaidiams, iteviams ar asmenims,

ketinantiems jais tapti, suteikti reikalingq konsultacij4, psichosocialing, teising ir kit4 pagalbq,

siekiant tinkamo vaiko, ivaikio ugdymo ir auklejimo Seimai artimoje aplinkoje.";

,,22. Namq uZdaviniai:

22.1 . Y aikr4 globos skyriaus :

22.1.1. uZtikrinti vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaugQ;

22.I.2. sudaryti vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias jo amZiq,

sveikat4 ir brandq;

22.1.3. uZtikrinti vaikui globos (r[pybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;

22.I.4. dirbti socialini darb4 su vaiku ir jo tevais, lgyvendinant vaiko laikinosios globos

(rtipybos) planq;

22.1.5. paZinti vaiko individualum4, pletoti gebejimus, rtipintis jo dvasiniu ir fiziniu

ugdymu, skatinti vaiko fizing, psiching bei socialing brand4, ugdyti pilietiSkum4, dorinius,

Seiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos igfldZius, sudaryti s4lygas vaiko

savirai5kai, pasirenkant jo poreikius ir pomegius atitinkandias ugdymo istaigas;

22.1.6. rengti vaik4 savaranki5kam gyvenimui ir integracijai visuomeneje;

22.2. Globos centro:

22.2.1. vykdyti biisimq globejq (rupintojq), iteviq ir budindiq globotojq paieSk4, juos

parengti;

22.2.2. nustatlrta tvarka organiz'uoti vaiko apgyvendinim4 budindiq globotojq Seimoje.";

,,23. Namq funkcijos:

23.1. Vaikq globos skyriaus:

23.1.1. organizuoti ir teikti trumpalaikg ir ilgalaikg socialing glob4 vaikams nuo 0 metq iki

18 metq, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo program4 ar pagal formaliojo profesinio

mokymo program4, iki mokslo metq pabaigos;
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23.1.2. ivertinti individualius vaiko poreikius, sudaryti ir igyvendinti individualius vaiko

socialines globos planus;

23.1.3. ugdyi vaiko gebejimus, riipintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko

frzing, psiching bei socialine brand4, ugdyti pilieti5kum4, dorinius, Seiminius, darbinius, socialinius,

sveikos gyvensenos ir higienos igfldZius;

23.1.4. uZtikrinti higienos norrnq, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

vaikq gyvenimo ir darbo aplinkq;

23.I.5. sudaryti s4lygas vaiko savirai5kai, parenkant jo poreikius ir pomegius atitinkandias

ugdymo istaigas;

23.L6. vaikq atostogq metu vykdyti ivairias uZimtumo programas, igyvendinti projektus;

23.1.7. sudaryti s4lygas globojamai (r[pinamai) nepilnametei iki jos pilnametystes gyventi

kartu su savo vaiku ir dalyvautiji auklejant; ' '

23.1.8. bendradarbiauti su valstybes ir savivaldybes istaigomis ir institucijomis,

sprendZiant ugdymo, socialines globos organizavimo ir teikimo, globejq (r[pintojq) paie5kos bei

ivaikinimo klausimus;

23.1.9. bendradarbiauti su vaiko tevais ir kitais jo artimaisiais giminaidiais, siekiant atkurti

ar palaikyti tarpusavio rySius, sudarandius prielaidas vaikui gtilti i tevq 5eim4;

23.1.10. teises aktq nustabrta tvarka administruoti globotinirl turt4, tvarkyti i5 globojamq

(riipinamq) vaikq turto gaunamq pajamq ir i5laidq apskait4, valdyti, naudoti turt4 ir juo disponuoti;

23.1.11. vykdyti organizacing, tiking ir finansing Namq veiklq, uZtikrinti savivaldybes

biudZeto, kitq leSq efektyvq panaudojimqpagal paskirti ir materialiniq vertybiq apskait4, naudoti

le5as tik Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimq valdytojq

patvirtintas programas;

23.1.12. teikti steigejui, kitoms istatymq ir teises aktq numat5rtoms institucijoms veiklos

ataskaitas, teises aktq nustaQrta tvarka rengti ir teikti statistines ataskaitas;

23.1.13. atlikti kitas istatymais ir kitais teises aktais numatytas funkcijas;

23.2. Globos centro:

23.2.1. organizuoti budindiq globotojq, socialiniq globejq, globejq giminaidiq, iteviq

paielk4;

23.2.2. vykdyti budindiq globotojq, socialiniq globejq, globejq giminaidiq, iteviq, Seimynq

dalyviq pasirengimo globoti (r[pintis), priZilreti vaikus, ivaikinti bei bendruomeniniq vaikq globos

namq socialiniq darbuotojq (socialiniq pedagogq) pasirengimo dirbti Siose istaigose mokymus pagal

Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir lvaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo

ministerijos (toliau - WTAIT) direktoriaus patvirtintas Globejq ir iteviq mokymo ir konsultavimo

programas (toliau - GIMK programos); '

23.2.3. igyvendinti vaiko, kur! priZitiri budintis globotojas, globejo (riipintojo) ir vaiko

atstovo pagal lstatym4 teises bei pareigas. Suteikti igaliojimus budindiam globotojui atstovauti

vaikui sveikatos prieZilros, socialiniq paslaugq, Svietimo ar kitose istaigose, institucijose,

organizacijose;
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23.2.4. organizuoti ir (ar) teikti laikino atokvepio paslaugas budintiems globotojams, esant

poreikiui bei galimybems - ir socialiniams globejams, globejams giminaidiams, Seimynos

dalyviams;

23.2. 5. teikti steigejui, kitoms istatymq ir teises aktq numatl4oms institucijoms veiklos

ataskaitas, teises aktq nustaq/ta tvarka rengti ir teikti statistines ataskaitas;

23.2.6. atlikti kitas istatymais ir kitais teises aktais numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
TEISES IR PAREIGOS

24. Namai, igyvendindami jiems pavestus uZdavinius, turi teisg:

24.1. gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq bei istaigq inform4ctj4, i5vadas,

pasiiilymus ir kitoki4 medLiagq, kurios reikia sprendZiant Namq kompetencijai priskirtus klausimus;

24.2. teikti atitinkamoms valstybes ir savivaldybiq institucijoms bei lstaigoms pasiiilymus

del vaiko teisiq apsaugos, vaikq globos (r[pybos), ivaikinimo ir socialiniq bei ugdymo paslaugq

teikimo;

24.3. organizuoti sveikatos prieZiDros paslaugas, uZtikrinandias asmens fizing ir psiching

sveikat4, aprtipinti medikamentais pagal nustatlrtus normatyvus ;

24.4.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.5. teikti papildomas paslaugas pagal rajono Savivaldybes tarybos patvirtintus ikainius

teises aktq nustaq/ta tvarka;

24.6. pagal kompetencij4 teises aktq nustaQrta tvarka sudaryti sutartis;

24.7. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo numatyta tvarka gauti param4

veiklos tikslams ir funkcijoms igyvendinti;
24.8. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;

24.9. i kitas istatymais ir teises aktais suteiktas teises.

25. Namai, siekdami tikslo ir igyvendindami jiems pavestus uZdavinius, privalo uZtikrinti

ir kokybi5kai atlikti jiems paskirtas funkcijas, teikti kokybi5kas paslaugas, sudaryti vaikams

higienos normas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV SKYRIUS
VEIKLOS ORGAI\ZAVIMAS IR VALDYMAS. SAVIVALDA

26. Namq veikla organizuojama pagal patvirtint4 Namq metini veiklos plan4, kuriam yra

pritarusi Namq taryba;

27. Namams vadovauja direktorius, kuri konkurso budu i pareigas skiria ir i5 jq atleidZia

Raseiniq rajono savivaldybes meras teises aktq nustaq/ta tvarka.

28. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui ir atskaitingas Raseiniq rajono savivaldybes

tarybai.

29. Namq direktorius:

29.1. organizuojaNamq darb4, kad btitq igyvendinami Namq veiklos tikslai ir atliekamos

nustatlrtos funkcijos, uZtikrina, kad bUtq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Siq Nuostatq;
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29.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo jam nustatytas pareigas,

leidbiaisakymus istaigos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4;

29.3. pagal kompetencij4 sudaro sutartis Namq tikslams igyvendinti ir funkcijoms atlikti;

29.4. nevirsydamas Raseiniq rajono savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaieiaus ir darbo uZmokesdiui skirtq asignavimq, atsiZvelgdamas ivaikq skaidiq, amLiq,

teikiamq paslaugq sudetingum4 bei jq teikimo trukmg, tvirtina istaigos struktUr4 ir pareigybiq

s4ra5E;

29.5. tvirtina Namq metinius veiklos planus, darbo tvarkos taisykles, kitus istaigos veikl4

reglamentuoj andius dokumentus;

29.6. uZtikrina Namq darbuotojq bendradarbiavim4 su vaikq tevais, artimaisiais

giminaidiais, asmenimis, laikinai paimandiais vaik4 i savo 5eim4, savivaldybes administracijos

padaliniais, valstybinemis lstaigomis ir nevyriausybinemis organizacijomis, susijusiomis su vaiko

teisiq apsauga, darbo birZa, profesinio orientavimo ir mokymo istaigomis, Namq remejais,

visuomene;

29.7. rnpinasi Namq tarptautiniais rySiais;

29.8. kasmet Raseiniq rajono savivaldybes tarybai teikia vadovo veiklos ataskait4 apie

Namq veikl4, vykdomas programas bei istaigos veiklos efektyvum4;

29.g.tvirtina individualius vaikq ugdymo ir socialiniq paslaugq teikimo planus;

29.10. tvirtina visuotiniame darbuotojq susirinkime'iSrinkt4 pataiamqq direktoriaus

institucij4 - Namq tarybq (toliau - taryba), kurios nariais gali bUti socialiniai darbuotojai, globojami

(riipinami) vaikai bei kiti Namq darbuotojai, remejq atstovai, ir tvirtina jos nariq skaidiq ir

nuostafus;

2g.ll. sudaro s4lygas Namuose veikti darbuotojq, vaikq, remejq taryboms ir tvirtina jq

nuostatus;

29.12. teises aktq nustaq/ta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5 jo Namq darbuotojus,

skatina juos, skiria drausmines nuobaudas, tvirtina pareigybiq apra5ymus, atlieka kitas personalo

valdymo funkcijas;

29.13. disponuoja Namams skirtomis leSomis ir vykdo su tuo susijusias finansines

operacijas, uZtikrina racionalq, taupq le$q ir.turto naudojim4, veiksming4 biudZetines istaigos

vidaus kontroles sistemos kurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

29.14. atsako uZ buhalterines apskaitos organizavim4, ataskaitq rinkiniq pagal Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes lstatymo ir kitq teises aktq reikalavimus rengim4 bei

pateikimq nustatytu laiku;

29.15. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlrta tvarka atstovauja Namams valstybes ir

savivaldybiq institucijose ir istaigose; 
\

29.16. atlieka kituose teises aktuose, direktoriaus pareigybes apra5yme nusta$rtas

funkcijas.

30. Namuose veikia Namq taryba - auk5diausia Namq savivaldos institucija, atstovaujanti

globojamiems vaikams, darbuotojams, vaikq globejams, ir telkianti bendruomenes narius

svarbiausiems Namq veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.
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31. Namq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, vie5umo, racionalumo ir

tgstinumo principais.

32. Namq direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti arba netvirtinti tuos Namq tarybos

nutarimus, kurie prie5taraujaNamq veikl4 reglamentuojantiems dokumentams.

33. Namq tarybos nariais gali blti socialiniq darbuotojq, socialiniq darbuotojq padejejq,

kitq Namq darbuotojq, globotiniq (rfipintiniq), savanoriq ir r,imejq atstovai.

34. Namq tarybos nuostatus ir nariq skaidiq tvirtina Namq direktorius. Nuostatai gali b[ti

kei6iami ar papildomi Namq tarybos nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti Namq tarybos

nuostatq pakeitim4 gali tarybos narys (-iai), Namq administracija.

35. Namq taryba renkama dvejiems metams.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRTEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA

36. Darbuotojai i darb4 Namuose priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatlrta tvarka.

37. Namq darbuotojams uZ darb4 mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymq,

teises aktq, vidiniq istaigos lygmens dokumentq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
NAMU TURTAS, Lf:SOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, VIDAUS

ADMINISTRAVIMO M N{ANSINES VEIKLOS KONTROLE IR PAGALBOS NAMU
VEIKLOS PRIEZITTRA

38. Namai patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Raseiniq rajono savivaldybes

perduot4 turt4 istatymq ir Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatl4a tvarka.

39. Namq le5q Saltiniai:

39.1. Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto leSos;

39.2. Raseiniq rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas sQmatas;

39.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos, paramos ar kitais

teisetais bUdais perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

39.4. kitos teisetu biidu igytos leSos.

40. Namq le5os naudojamos teises aktq nustatytatvatka.

41. Namai buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko pagal

Centralizuotos buhalterines apskaitos tvarkymo sutarti teises aktq nustatyta tvarka.

42. Finansiniq ir biudZeto ataskaitq rinkinius pagal Centralizuotos buhalterines apskaitos

tvarkymo sutarti sudaro Raseiniq rajono savivaldybes administracijos [staigq centralizuotos

buhalterines apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

istatymo, Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq

nustaqta tvarka.

43. Namq finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka: i5ankstine

finansine kontrol€ atliekama pagal Namq direktoriaus patvirtint4 apskaitos politik4; vidaus auditus
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atlieka Raseiniq rajono savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, veiklos ir

i5ores finansin! auditq atlieka Raseiniq rajono savivaldybes Kontroles ir audito tarnyba, valstybini

auditq atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole. Namq visq rti5iq vidaus kontrole vykdoma

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu.

44. Namq veiklos prieZiiir4 atlieka Raseiniq rajono savivaldybes vykdomoji institucija,

prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

VII SKYRIUS
VAIKO APGYVENDINIMAS

45. Namuose apgyvendinami rajono savivaldybes be tevq globos likq vaikai nuo 0 iki 18

metq, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatine globa (r[pyba), arba be tevq globos likqs vaikas tol,

kol bus i5sprgstas jo globos (riipybos) klausimas.

46. Esant Namuose laisvoms daugiau nei 5 vietoms ir suderinus su Valstybes vaiko teisiq

apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities

vaiko teisiq apsaugos skyriumi, vadovaujantis pasira5yta triSale sutartimi, laikinai, bet ne ilgiau kaip

6 menesiq laikotarpiui, gali btiti apgyvendinti ir kitq savivaldybiq be tevq globos likg vaikai, kurie

esamomis s4lygomis negali bUti gr4Zinti istatyminiams atstovams.

47. Apgyvendinat vaikq, Valstybes vaiko teisiq apseugos ir ivaikinimo tarnybos prie

Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisiq apsaugos skyrius, teises aktq

nustat5rta tvarka, pateikia Vaiko globos organizavimo nuostatuose ir Vaiko laikinosios globos

(riipybos) nuostatuose nurodytus dokumentus Namq administracij ai.

VIII SKYRIUS
VAIKO ISVYKIMAS

48. Vaikas i5vyksta i5 Namq, kai:

48.1. grqZinamas tevams pasibaigus vaiko globai (riipybai);

48.2. ivaikinamas;

48.3. sulaukia pilnametystes arba pripaZistamas veiksniu (emancipuojamas);

48.4. susituokia;

48.5. teismo nutartimi arba savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu yra

keidiamas vaiko globejas (rlipintojas);

48.6. baigia bendrojo lavinimo mokyklq.

49. I5leidZiant vaik4 i5 Namq, i5duodami dokumentai teises aktQ nustatSrta tvarka

50. Namai, istaigoje globojamo'(riipinamo) vaiko iSleidim4laikinai svediuotis, organizuoja

vadovaudamiesi Institucijoje globojamo (rupinamo) vaiko i5leidimo laikinai svediuotis tvarkos

aprasu, patvirtintu LR Socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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51. Namai turi teises aktq nustatlrtus reikalavimus atitinkandiq intemeto svetaing

www.raseiniuvaikai.lt , kurioje skelbiama vie5a informacija bei informacija apie Namq veiklq ir jos

rezultatus. Namq interneto svetaineje turi btiti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44

straipsnyje nurodyta informacija.

52. Informac$q apie savo veikl4 visuomenei namai taip pat pateikia savivaldybes

internetinei svetainei www.raseiniai.lt ir rajono visuomenes informavimo priemonems.

53. Namq nuostatai keidiami ir papildomi Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimu,

Namq direktoriaus iniciatyva.

54. Namai reorganizuojami, likviduojami ar pefiarkomi teises akf,q nustat5rtatvarka.

55. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose Nuostatuose i5dest5rtus

klausimug prie5taravimai sprendZiami taikant naujq teises aktq nuostatas.


