
OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TARYBA 

 

 

Obelių socialinių paslaugų namų tarybos sudėtis : 

 

1. Tarybos pirmininkė – Ligita Piragienė. 

2. Posėdžių sekretorė – Jolita Zaveckienė. 

3. Narė – Audronė Rakauskienė. 

4. Narė – Dalia Buteikienė. 

5. Narė – Vida Deksnienė. 

6. Narė – Gintarė Adašiūnaitė. 

7. Narys – Tadas Muraška. 

8. Narys – Remigijus Timinskas. 

9. Narys – Povilas Kazlauskas. 

10. Narys – Adomas Sabaliauskas. 

 

OBELIŲ SOCIALINIŲ NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 M. 

 

TIKSLAS: Teikti pasiūlymus socialinių paslaugų namų administracijai ir daryti įtaką socialinių 

paslaugų namų veiklai tobulinti. 

 

UŽDAVINIAI: - Stebėti ir vertinti vaikams teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę. 

  - Padėti spręsti iškilusias problemas. 

  - Teikti pasiūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo. 

 

Eil. nr. Veiklos nuoroda Data 

1. Organizuoti socialinių paslaugų namų tarybos 

posėdžius. 

Nerečiau kaip 4 kartus per 

metus. 

2. Stabėti ir vertinti vaikams teikiamų socialinių ir 

ugdymo paslaugų kokybę ir teikti siūlymus 

administracijai dėl jų gerinimo. 

Esant poreikiui. 

3. Bendradarbiauti su socialinių paslaugų bendruomenės 

nariais, darbuotojais, administracijos atstovais, padėti 

spręsti iškilusias problemas. 

Esant poreikiui. 

4. Teikti pasiūlymus socialinių paslaugų administracijai 

dėl darbuotojų darbo organizavimo, darbo kokybės ir 

darbo etikos. 

Esant poreikiui. 

5. Įtraukti socialinių paslaugų tarybos narius vaikus 

organizuojant vaikų kultūrinę, sportinę veiklą ir 

užimtumą. 

Esant poreikiui. 

6. Rengti socialinių paslaugų tarybos veiklos metinę 

programą ir ja vadovautis. 

Kartą į metus. 

 

 

   

 

 

 Tarybos pirmininkė   L. Piragienė 

 



SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Patariamoji direktoriaus institucija - socialinių paslaugų namų taryba (toliau - Taryba) jungia so-

cialinių paslaugų namų darbuotojus, vaikus, mokyklų pedagogus, vaiku globėjus, socialinius. Slau-

gos bei valdžios institucijos darbuotojus svarbiausiems socialinių paslaugų namų veiklos uždavinių 

sprendimams priimti. 

2. Tarybos nariai yra išrenkami visuotinio susirinkimo metu, atviru balsavimu, pasiūlius kandidatus. 

Socialinių paslaugų namų direktorius negali būti tarybos nariu. 

3. Taryba susideda iš 3 darbuotoju, 2 vaikų, 1 vaiko globėjo, 1 nario iš Obelių bendruomenės. 

4. Tarybos pirmininką ir sekretorių tarybos nariai išsirenka atviru balsavimu. 

5. Tarybos nariai sprendimus priima posėdyje. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei 

puse visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

6. Tarybos susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 

 

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS 

 

 

7. Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus socialinių paslaugų namų administracijai dėl socialinių pas-

laugų namų vidaus tvarkos taisyklių, nustato socialinių paslaugų teikimo principus ir tvarką. 

8. Taryba inicijuoja vaikų integracijos į visuomenę problemų sprendimus. 

9. Taryba teikia siūlymus socialinių paslaugų namų administracijai, vertinant darbuotojų darbo laiko 

paskirstymo, darbo drausmės, darbo kokybės ir darbo etikos klausimais. Teikia siūlymus, vertinant 

vaikų mokymosi bei elgesio rezultatus. 

10. Taryba kartu su direktoriumi skirsto paramos ir labdaros lėšas ir materialinę paramą. Teikia di-

rektoriui tvirtinti tvarką. 

11. Taryba svarsto vaikų buitinius, socialinius, kultūrinius, sveikatos, poilsio, mitybos, globos, teisi-

nius klausimus, ginančius vaiko viešąjį interesą, teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybės 

gerinimo ir kitus klausimus bei priima pasiūlymus jų sprendimui. 

12. Taryba vadovaujasi veiklos programa, kurią sudaro einamiems metams ir teikia tvirtinti. 

 

III. TARYBOS TEISĖS 

 

13. Taryba turi teisę teikti pasiūlymus socialinių paslaugų namų administracijai bei kitiems darbuo-

tojams savo kompetencijos srityje. 

14. Dalyvauti Tarybos posėdžiuose gali būti kviečiami kitu institucijų ir įstaigų vadovai, kiti 

specialistai.  

 

IV. TARYBOS ATSAKOMYBĖ 

 

15. Tarybai vadovauja pirmininkas. 

16. Taryba atsako už savo siūlymų teisingumą ir atitikimą socialinių paslaugų namų nuostatams, vi-

daus tvarkos taisyklėms ir kitiems norminiams aktams. 

17. Tarybos nutarimai įforminami Tarybos posėdžio protokolu. 

18. Tarybos nutarimu vykdymą kontroliuoja Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys. 


