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SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

                 GYVENTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Senjorų socialinės globos namų (toliau – SSGN) gyventojų tarybos nuostatai yra parengti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 

20 d. įsakymu Nr. A1-46 patvirtintu Socialinės globos normų aprašu ir šio aprašo 4 priedu 

„Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams“.    

2. Gyventojų taryba sudaroma siekiant atstovauti SSGN gyventojų teises ir interesus, 

aktyvinti dalyvavimą įstaigos veikloje, įtraukti į sprendimų priėmimą, spręsti kylančias 

problemas. 

3. Gyventojų taryba yra patariamasis SSGN administracijos organas, galintis teikti 

pasiūlymus ir daryti įtaką tobulinant SSGN veiklą. 

4. Gyventojų tarybos veiklą koordinuoja Socialinio darbo skyriaus vedėjas.  

5. Gyventojų tarybą sudaro 5 asmenys. Į gyventojų tarybos sudėtį gali įeiti SSGN gyventojai, 

jų artimieji, SSGN darbuotojai.  

6. Gyventojų taryba renkama atviru balsavimu visuotiniame SSGN gyventojų susirinkime 

kasmet 1 metų kadencijai.  

7. Gyventojų tarybos nariai  renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių, pasiskirsto 

atsakomybes už konkrečias veiklos sritis.  

8. Gyventojų tarybos sudėtis ir veiklos nuostatai tvirtinami SSGN direktoriaus įsakymu. 

II. Gyventojų tarybos uždaviniai 

9.  Atstovauti SSGN gyventojų interesus, teikti rekomendacinio patariamojo pobūdžio 

siūlymus SSGN administracijai dėl gyventojų gerovės, gyvenamosios aplinkos, mitybos, 

užimtumo, papildomų paslaugų gerinimo. 

10. Padėti organizuoti SSGN kultūrinę, sportinę veiklą, gyventojų užimtumą.  

11. Prisidėti prie bendruomenės narių tarpe iškilusių tarpusavio santykių problemų svarstymo ir 

teikti siūlymus, drausminti SSGN gyventojus, nesilaikančius vidaus tvarkos taisyklių. 

 



III.  Gyventojų tarybos teisės 

12. Suderinus su administracija, susipažinti su SSGN veiklą reglamentuojančiais dokumentais, 

teisės aktais. 

13. Kreiptis į SSGN direktorių, steigėją, kitas institucijas ar asmenis dėl SSGN gyventojų teisių 

ir pareigų užtikrinimo. 

IV. Gyventojų tarybos pareigos 

15. Gyventojų tarybos nariai privalo būti objektyvūs ir nešališki, gerbti kitų gyventojų tarybos 

narių ir gyventojų nuomonę. 

16. Laikytis etiškų bendravimo normų. 

17. Laikytis gyventojų tarybos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių. 

V. Gyventojų tarybos veiklos organizavimas 

18. Gyventojų taryba planuoja savo darbą, numato veiklos plėtojimo kryptis, perspektyvas. 

19. Gventojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba esant reikalui.  

20. Gyventojų tarybos posėdžius kviečia sekretorius, pirmininkauja - tarybos pirmininkas, o 

jam neesant - pavaduotojas. 

21. Gyventojų tarybos susirinkimai yra protokoluojami. Protokolai registruojami ir saugomi 

pas gyventojų tarybos pirmininką specialiame protokolų žurnale, protokolų kopijos – 

administracijoje; 

22. Gyventojų tarybos posėdis laikomas įvykusiu jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė narių, 

o nutarimai galioja daugumos narių pareikšta nuomone. 

23. Gyventojų taryba kadencijos pabaigoje veiklos ataskaitą pateikia gyventojų ataskaitinio 

susirinkimo metu. Į susirinkimą gali būti pakviesti administracijos atstovai. Administracijai 

teikiamas šio susirinkimo protokolas.  

24. Gyventojų taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa įstaigos bendruomene, dirbdama 

remiasi žmogiškumo principu, sprendžiant problemas ir teikiant rekomendacinio pobūdžio 

siūlymus vadovaujasi demokratiškumu ir abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus 

tarpusavio santykius, skatina aktyvų gyventojų dalyvavimą SSGN bendruomenės veikloje. 

25. Pasikeitus gyventojų  tarybos narių sudėčiai, nauji nariai priimami gyventojų tarybos narių 

daugumos pritarimu, apie tai informavus administraciją. 

26. Narystės gyventojų taryboje netenkama: gyventojui išvykus iš SSGN; pažeidus vidaus 

tvarkos taisykles arba gyventojų tarybos nuostatus; pareiškus norą atsistatydinti. 

_____________________________ 

 

 


