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 ADAKAVO SOCIALINIŲ  PASLAUGŲ NAMŲ GYVENTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gyventojų taryba yra socialinių paslaugų namų savivaldos institucija, telkianti gyventojų atstovus 

iškilusioms problemoms spręsti.  

2. Savo veiklą gyventojų taryba grindžia socialinių paslaugų namų gyventojų vidaus tvarkos 

taisyklėmis, bendrų tikslų siekimu ir išsikeltų uždavinių sprendimu.  

 

II. GYVENTOJŲ TARYBOS STRUKTŪRA, SUDARYMO PRINCIPAI, SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMO TVARKA 

1. Gyventojų tarybą sudaro 8 globos įstaigos gyventojai ir 2 darbuotojai. 

2. Gyventojų tarybos nariai renkami socialinių paslaugų namų gyventojų bendruomenės susirinkime, 

atviru arba, esant poreikiui, slaptu gyventojų  balsavimu.  

3. Gyventojų taryba renkama 1 metams.  

4. Gyventojų taryba planuoja darbą 1 kalendoriniams metams.  

5. Gyventojų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas renkamas gyventojų tarybos narių atviru arba, esant 

poreikiui, slaptu balsavimu.  

6. Gyventojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą į ketvirtį (esant poreikiui dažniau).  

7. Gyventojų tarybos pirmininkui nesant jį pavaduoja gyventojų tarybos pirmininko pavaduotojas. 

Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau 5 tarybos narių.  

8. Sprendimai priimami atviru balsavimu, jei balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia 

pirmininko balsas.  

III. GYVENTOJŲ TARYBOS VEIKLOS FUNKCIJOS 

1. Padeda organizuoti socialinės paslaugų namų sociokultūrinę, sportinę veiklą, gyventojų užimtumą. 

Skatina gyventojus aktyviai dalyvauti užimtume ir renginiuose.  

2. Svarsto ir ieško sprendimų iškilusioms gyventojų problemoms spręsti.  

3. Teikia pasiūlymus socialinių paslaugų namų administracijai dėl  gyventojų gerovės, užimtumo, 

papildomų paslaugų.  

4. Svarsto gyventojų, kurie pažeidžia gyventojų vidaus tvarkos taisykles, elgesį.  



5. Kas pusmetį analizuoja ir išsako savo nuomonę apie įstaigos gyventojams teikiamų bazinių 

paslaugų vertinimą. 

6. Gyventojų taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa įstaigos bendruomene, palaiko geranoriškus 

tarpusavio santykius.  

7. Metų pabaigoje pateikia gyventojų tarybos veiklos ataskaitą.  

 

IV. GYVENTOJŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4. Tarybos nariai privalo:  

1. Išklausyti kiekvieno socialinių paslaugų namų gyventojo nuomonę, gerbti ją, nekritikuoti.  

2. Gerbti tarpusavio susitarimus.  

3. Dalintis informacija su visais tarybos nariais.  

4. Sprendimus dėl susidariusių problemų priimti bendro susirinkimo metu.  

5. Priimant sprendimus atsižvelgti į visų gyventojų poreikius. 

6. Būti objektyvūs ir nešališki, paskirtas funkcijas ir pavedimus vykdyti laiku.  

7. Laikytis gyventojų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.  

8. Gyventojų tarybos veiklą vykdyti vadovaujantis direktoriaus patvirtintais socialinių paslaugų namų 

gyventojų tarybos nuostatais.  

 

V. GYVENTOJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS 

1.Gyventojų tarybos nuostatai priimami bendrame socialinių paslaugų namų gyventojų susirinkime 

balsų dauguma.  

2. Gyventojų tarybos nuostatus tvirtina socialinių paslaugų namų direktorius.  

3. Gyventojų tarybos nuostatai keičiami arba pildomi tarybos narių iniciatyva, gyventojų tarybos 

sprendimu. Pataisas tvirtina socialinių paslaugų namų direktorius.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Neeilinis bendras susirinkimas gali būti sušaukiamas 4 gyventojų tarybos nariams pareikalavus, 

įteikus raštišką prašymą tarybos pirmininkui.  

2. Gavus prašymus nagrinėjimui, susirinkimas turi būti sušauktas per 10 kalendorinių dienų.  

3. Bendro gyventojų susirinkimo sprendimai laikomi teisėtais, kai jame dalyvauja ne mažiau 10% 

gyventojų nuo bendro paslaugų namuose gyvenančių asmenų skaičiaus. 


