
 

 

 

PATVIRTINTA 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu  

Nr.TS-140 

 

RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Raseinių pagalbos šeimai namų nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Raseinių 

pagalbos šeimai namų (toliau – Namai) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, rūšį, tikslus, uždavinius, 

funkcijas, Namų teises, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo 

apmokėjimo tvarką, Namų turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Namų 

veiklos priežiūrą, vaikų apgyvendinimą ir išleidimą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo 

tvarką. 

2. Namų oficialus pavadinimas – Raseinių pagalbos šeimai namai. Namai įregistruoti 

Juridinių asmenų registre, kodas 172427720. 

3. Namai įsteigti 1999 metais. 

4. Namų teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

5. Namai yra socialinės globos įstaiga, kurios veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, 

turinti licenciją teikti socialinę globą.  

6. Namų savininkė – Raseinių rajono savivaldybė, kodas 288740810, adresas: V. Kudirkos 

g. 5, LT – 60150 Raseiniai. 

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Raseinių rajono savivaldybės 

taryba, kurios kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Raseinių rajono savivaldybės taryba: 

7.1. tvirtina Namų nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus; 

7.2. tvirtina didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

skaičių; 

7.3. tvirtina planinį vietų skaičių, mitybos normatyvus, socialinės globos paslaugos kainą; 

7.4. priima sprendimą dėl Namų buveinės pakeitimo; 

7.5. priima sprendimą dėl Namų reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo; 

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos 

įgaliojimus; 

7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose 

ir Namų nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

8. Namų buveinės adresas: Kalnų g. 15A, LT- 60136, Raseiniai.  

9. Namai turi 2 padalinius: Vaikų globos skyrių, susidedantį iš šeimynų, ir Globos centrą. 
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10. Namų padalinių veiklos organizuojamos pagal Namų direktoriaus patvirtintus padalinių 

veiklos aprašus. Namų padaliniai neturi atskiro juridinio asmens statuso. 

11. Namai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti 

emblemą, vėliavą ir kitą atributiką. 

12. Namai yra paramos gavėjai. 

13. Namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymu 

nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus 

interesus, atstovauti jam. 

14. Namai yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Raseinių 

rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos 

įregistruotuose bankuose.  

15. Namų veiklos rūšys: 

15.1. pagrindinė veiklos rūšis – kita stacionari globos veikla, kodas 87.90; 

15.2. kitos veiklos rūšys: 

15.2.1. kita apgyvendinimo veikla – 55.90; 

15.2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29; 

15.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60; 

15.2.4. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 

88.99; 

15.2.5. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29; 

15.2.6. įstaigos administracinė ir aptarnavimo veikla – 82.1; 

15.2.7. kita transportui būdingų paslaugų veikla – 52.29.  

16. Namų teikiamos šios paslaugos: 

16.1. bendrosios socialinės paslaugos: 

16.1.1. informavimas; 

16.1.2. konsultavimas; 

16.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas; 

16.2. socialinės priežiūros paslaugos: 

16.2.1. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų 

dalyviams; 

16.2.2. apgyvendinimas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų 

šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) ar 

sulaukusiems pilnametystės asmenims, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa (iki 21 

m.); 

16.2.3. apgyvendinimas apsaugotame būste, likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.) 

ar sulaukusiems pilnametystės asmenims (24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar 

kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose; 

16.2.4. pagalba į namus, teikiant laikino atokvėpio paslaugas šeimoms, auginančioms 

neįgalius vaikus; 

16.2.5. vaikų dienos socialinė priežiūra; 
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16.3. socialinės globos paslaugos: 

16.3.1. trumpalaikė socialinė globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, socialinę 

riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, nepilnametėms 

motinoms ir vaikams su negalia; 

16.3.2. ilgalaikė socialinė globa vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa; 

16.3.3. dienos socialinė globa. 

17. Namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.  

18. Namų veikla neterminuota. 

 

II SKYRIUS 

NAMŲ VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

19. Namų veiklos sritis – stacionarinė ilgalaikė (trumpalaikė) vaikų globa, teikti ir 

organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, socialiniam globėjui, 

budinčiam globotojui, globėjui giminaičiui, įtėviui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant 

grąžinti vaiką į šeimą, teikti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugas. 

20. Namai vykdo veiklą, kurios kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra - 

kita stacionarinė globos veikla – 87.90. 

21. Namų tikslai: 

21.1. Vaikų globos skyriaus: 

21.1.1. užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be 

tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai 

Namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) 

nustatymo klausimas; 

21.2. Globos centro: 

21.2.1. užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių 

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems 

globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems 

jais tapti, suteikti reikalingą konsultaciją, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant tinkamo 

vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. 

22. Namų uždaviniai: 

22.1. Vaikų globos skyriaus: 

22.1.1. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

22.1.2. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, 

sveikatą ir brandą; 

22.1.3. užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 



4 

 

 

22.1.4. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) planą; 

22.1.5. pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu 

ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, 

darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, 

pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas; 

22.1.6. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje; 

22.2. Globos centro: 

22.2.1. vykdyti būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, juos 

parengti; 

22.2.2. nustatyta tvarka organizuoti vaiko apgyvendinimą budinčių globotojų šeimoje. 

23. Namų funkcijos: 

23.1. Vaikų globos skyriaus: 

23.1.1. organizuoti ir teikti trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams nuo 0 metų iki 

18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio 

mokymo programą, iki mokslo metų pabaigos; 

23.1.2. įvertinti individualius vaiko poreikius, sudaryti ir įgyvendinti individualius vaiko 

socialinės globos planus; 

23.1.3. ugdyti vaiko gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę, 

psichinę bei socialinė brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos 

gyvensenos ir higienos įgūdžius; 

23.1.4. užtikrinti higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią vaikų 

gyvenimo ir darbo aplinką; 

23.1.5. sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias 

ugdymo įstaigas;  

23.1.6. vaikų atostogų metu vykdyti įvairias užimtumo programas, įgyvendinti projektus; 

23.1.7. sudaryti sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei iki jos pilnametystės gyventi 

kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant; 

23.1.8. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant 

ugdymo, socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo 

klausimus; 

23.1.9. bendradarbiauti su vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti 

ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą; 

23.1.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoti globotinių turtą, tvarkyti iš globojamų 

(rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą, valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti; 

23.1.11. vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę Namų veiklą, užtikrinti savivaldybės 

biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį ir materialinių vertybių apskaitą, naudoti 

lėšas tik Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas 

programas; 
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23.1.12. teikti steigėjui, kitoms įstatymų ir teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos 

ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir teikti statistines ataskaitas; 

23.1.13. atlikti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas;  

23.2. Globos centro: 

23.2.1. organizuoti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių 

paiešką; 

23.2.2. vykdyti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų 

dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos 

namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas 

(toliau – GIMK programos); 

23.2.3. įgyvendinti vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko 

atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui 

sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose; 

23.2.4. organizuoti ir (ar) teikti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant 

poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams; 

23.2. 5. teikti steigėjui, kitoms įstatymų ir teisės aktų numatytoms institucijoms veiklos 

ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir teikti statistines ataskaitas; 

23.2.6. atlikti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Namai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, turi teisę: 

24.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, 

pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Namų kompetencijai priskirtus klausimus; 

24.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus 

dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų 

teikimo;  

24.3. organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę 

sveikatą, aprūpinti medikamentais pagal nustatytus normatyvus; 

24.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

24.5. teikti papildomas paslaugas pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

24.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis; 

24.7. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo numatyta tvarka gauti paramą 

veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti; 

24.8. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;  

24.9. į kitas įstatymais ir teisės aktais suteiktas teises. 
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25. Namai, siekdami tikslo ir įgyvendindami jiems pavestus uždavinius, privalo užtikrinti 

ir kokybiškai atlikti jiems paskirtas funkcijas, teikti kokybiškas paslaugas, sudaryti vaikams higienos 

normas atitinkančias ugdymosi sąlygas. 

 

IV SKYRIUS   

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS. SAVIVALDA  

 

26. Namų veikla organizuojama pagal patvirtintą Namų metinį veiklos planą, kuriam yra 

pritarusi Namų taryba; 

27. Namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia 

Raseinių rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. 

28. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui ir atskaitingas Raseinių rajono savivaldybės 

tarybai. 

29. Namų direktorius: 

29.1. organizuoja Namų darbą, kad būtų įgyvendinami Namų veiklos tikslai ir atliekamos 

nustatytos funkcijos, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų; 

29.2. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas, 

leidžia įsakymus įstaigos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; 

29.3. pagal kompetenciją sudaro sutartis Namų tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

29.4. neviršydamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, atsižvelgdamas į vaikų skaičių, amžių, 

teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą; 

29.5. tvirtina Namų metinius veiklos planus, darbo tvarkos taisykles, kitus įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus;  

29.6. užtikrina Namų darbuotojų bendradarbiavimą su vaikų tėvais, artimaisiais 

giminaičiais, asmenimis, laikinai paimančiais vaiką į savo šeimą, savivaldybės administracijos 

padaliniais, valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko 

teisių apsauga, darbo birža, profesinio orientavimo ir mokymo įstaigomis, Namų rėmėjais, 

visuomene; 

29.7. rūpinasi Namų tarptautiniais ryšiais; 

29.8. kasmet Raseinių rajono savivaldybės tarybai teikia vadovo veiklos ataskaitą apie 

Namų veiklą, vykdomas programas bei įstaigos veiklos efektyvumą;  

29.9. tvirtina individualius vaikų ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus; 

29.10. tvirtina visuotiniame darbuotojų susirinkime išrinktą patariamąją direktoriaus 

instituciją – Namų tarybą (toliau – taryba), kurios nariais gali būti socialiniai darbuotojai, globojami 

(rūpinami) vaikai bei kiti Namų darbuotojai, rėmėjų atstovai, ir  tvirtina jos narių skaičių ir nuostatus; 

29.11. sudaro sąlygas Namuose veikti darbuotojų, vaikų, rėmėjų taryboms ir tvirtina jų 

nuostatus; 

29.12. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Namų darbuotojus, skatina 

juos, skiria drausmines nuobaudas, tvirtina pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo 

funkcijas; 
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29.13. disponuoja Namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines 

operacijas, užtikrina racionalų, taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus 

kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

29.14. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei 

pateikimą nustatytu laiku; 

29.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Namams valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose; 

29.16. atlieka kituose teisės aktuose, direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

30. Namuose veikia Namų taryba - aukščiausia Namų savivaldos institucija, atstovaujanti 

globojamiems vaikams, darbuotojams, vaikų globėjams, ir telkianti bendruomenės narius 

svarbiausiems Namų veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

31. Namų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir 

tęstinumo principais. 

32. Namų direktorius gali teikti iš naujo svarstyti arba netvirtinti tuos Namų tarybos 

nutarimus, kurie prieštarauja Namų veiklą reglamentuojantiems dokumentams. 

33. Namų tarybos nariais gali būti socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, 

kitų Namų darbuotojų, globotinių (rūpintinių), savanorių ir rėmėjų atstovai.  

34. Namų tarybos nuostatus ir narių skaičių tvirtina Namų direktorius. Nuostatai gali būti 

keičiami ar papildomi Namų tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma. Inicijuoti Namų tarybos 

nuostatų pakeitimą gali tarybos narys (-iai), Namų administracija.  

35. Namų taryba renkama dvejiems metams. 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  

 

36. Darbuotojai į darbą Namuose priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

37. Namų darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, 

teisės aktų, vidinių įstaigos lygmens dokumentų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

NAMŲ TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, VIDAUS 

ADMINISTRAVIMO IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PAGALBOS NAMŲ 

VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

38. Namai patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Raseinių rajono savivaldybės 

perduotą turtą įstatymų ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

39. Namų lėšų šaltiniai: 

39.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 

39.2. Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 



8 

 

 

39.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos, paramos ar kitais 

teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

39.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

40. Namų lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

41. Namai buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko pagal 

Centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka. 

42. Finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkinius pagal Centralizuotos buhalterinės apskaitos 

tvarkymo sutartį sudaro Raseinių rajono savivaldybės administracijos Įstaigų centralizuotos 

buhalterinės apskaitos skyrius. Rinkiniai teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

43. Namų finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka: išankstinė finansinė 

kontrolė atliekama pagal Namų direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką; vidaus auditus atlieka 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, veiklos ir išorės 

finansinį auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą 

atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Namų visų rūšių vidaus kontrolė vykdoma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu. 

44. Namų veiklos priežiūrą atlieka Raseinių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, 

prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.  

 

VII SKYRIUS 

VAIKO APGYVENDINIMAS 

 

45. Namuose apgyvendinami rajono savivaldybės be tėvų globos likę vaikai nuo 0  iki 18 

metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol 

bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas. 

46. Esant Namuose laisvoms daugiau nei 5 vietoms ir suderinus su Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko 

teisių apsaugos skyriumi, vadovaujantis pasirašyta trišale sutartimi, laikinai, bet ne ilgiau kaip 6 

mėnesių laikotarpiui, gali būti apgyvendinti ir kitų savivaldybių be tėvų globos likę vaikai, kurie 

esamomis sąlygomis negali būti grąžinti įstatyminiams atstovams. 

47. Apgyvendinat vaiką, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, teisės aktų 

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

(rūpybos) nuostatuose nurodytus dokumentus Namų administracijai. 

 

VIII SKYRIUS 

VAIKO IŠVYKIMAS 

 

48. Vaikas išvyksta iš Namų, kai: 

48.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai); 
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48.2. įvaikinamas; 

48.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas); 

48.4. susituokia; 

48.5. teismo nutartimi arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas 

vaiko globėjas (rūpintojas); 

48.6. baigia bendrojo lavinimo mokyklą.  

49. Išleidžiant vaiką iš Namų, išduodami dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka 

50. Namai, įstaigoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimą laikinai svečiuotis, organizuoja 

vadovaudamiesi Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos 

aprašu, patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

51. Namai turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę 

www.raseiniuvaikai.lt , kurioje skelbiama vieša informacija bei informacija apie Namų veiklą ir jos 

rezultatus. Namų interneto svetainėje turi būti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 

straipsnyje nurodyta informacija. 

52. Informaciją apie savo veiklą visuomenei  namai taip pat pateikia savivaldybės 

internetinei svetainei www.raseiniai.lt  ir rajono visuomenės informavimo priemonėms.    

53. Namų nuostatai keičiami ir papildomi Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, 

Namų direktoriaus iniciatyva. 

54. Namai reorganizuojami, likviduojami ar pertvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

55. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, 

prieštaravimai sprendžiami taikant naujų teisės aktų nuostatas. 

___________________________ 

 


