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Į S A K Y M A S
DĖL PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS NE DIDESNIS NEI 150 

GYVENTOJŲ SKAIČIUS VIENAME PASTATE,
PLANO 2014 -  2019 M. PATVIRTINIMO

Vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. vasario 20 d. Įsakymu Nr. A 1-46, 4 priedo „Senyvo amžiaus asmenų ir 

suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos 

socialinės globos namams ir grupinio gyvenimo namams“ (toliau -  Socialinės globos normų 

aprašo 4 priedas) 16.4 papunkčiu,

P a t v i r t i n u  pridedamą Utenos socialinės globos namų Priemonių, kurias įgyvendinus 

bus pasiektas ne didesnis nei 150 gyventojų skaičius viename pastate, planą 2014 -  2019 m.

Utena

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktorius Osvaldas Žiezdrys

euras.lt



PATVIRTINTA
Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2014-10-15 d. įsakymu Nr. V-102

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 
PRIEMONIŲ, KURIAS ĮGYVENDINUS BUS PASIEKTAS NE DIDESNIS NEI 150 

GYVENTOJŲ SKAIČIUS VIENAME PASTATE, PLANAS 2014 -  2019 M.

1. Priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas ne didesnis nei 150 gyventojų skaičius viename 
pastate, planu 2014-2019 m. (toliau -  Planas) siekiama 2014-2019 metų laikotarpiui numatyti 
nuoseklius ir koordinuotus veiksmus.

2. Planas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. 
vasario 20 d. įsakymu Nr. A l-46, 4 priedo „Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia 
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams ir grupinio 
gyvenimo namams“ nuostatas;

2.2. Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. gegužės 16 d. Nr. 528, nuostatas.

3. Šiuo metu Utenos socialinės globos namų (toliau -  Globos namai) paskirtis yra užtikrinti 
ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą pagal nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2010m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A l-277 (Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013m. birželio 25 d. įsakymo Nr. Al-347redakcija).

4. Globos namuose 2014-09-30 d. gyveno 114 asmenų su negalia, iš jų 29 su sunkia negalia, 13 -  su 
specialiuoju nuolatinės slaugos poreikiu, 37 -  su specialiuoju nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikiu; 172 senyvo amžiaus asmenys, iš jų 75 su sunkia negalia, 51- su specialiuoju nuolatinės 
slaugos poreikiu, 55 - su specialiuoju nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu.

5. Viename iš Globos namų pastatų yra daugiau nei 150 gyvenamų vietų, kuriems teikiama ilgalaikė 
socialinė globa: pastate (unikalus Nr.:8298-5009-6017 ) 232 gyvenamos vietos.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

eurds.it



II SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Plano tikslas -  numatyti uždavinius ir priemones, kurias Įgyvendinus bus pasiekta, 
kad iki 2020 metų Globos namuose 1 pastate gyvens ne daugiau nei 150 ilgalaikės socialinės globos 
gavėjų.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

1. Optimizuoti asmenų apgyvendinimą atskiruose Globos namų gyvenamuosiuose 
pastatuose.

Eik
Nr.

Priemonė Įgyvendinimo
terminas

Rezultatas Atsakingas vykdytojas

1 . A ir B gyvenamiesiems 
korpusams suteikti 
atskirus unikalius 
registro numerius

Iki 2015- 12- 
30

Atskiruose pastatuose 
gyvena ne daugiau kaip 
150 asmenų

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkio 
reikalams

Parengė :

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui Vilma Bikerienė 
Ttel. 8 603 34167, ei. p. vilma.bikeriene@utenossgn.lt
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