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steigejas - Radviliskio rajono savivaldybes taryba. Vaikq globos nam4 savininkas - Radviliskio 
rajono savivaldybe. lstaigos vadovas: direktore Vilma Tikuisiene. 

2.2. Valstybines akreditavimo sveikatos prieziuros veiklai tarnybos prie sveikatos 
apsaugos ministerijos 2008-03-18 isduota licencija verstis asmens sveikatos prieziuros veikla ir 
teikti bendruomenes slaugos paslaugas. 

2.3. Remiantis Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Socialines globos jstaigq 
licencijavimo taisyklemis, 2014-12-15 Vaikq globos namams isduota Socialini4 paslaugq 
prieziuros departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos licenzija socialinei globai 
teikti. Licenzijos rusis: Institucine socialine globa (ilgalaike, trumpalaike) likusiems be tevq globos 
vaikams, socialines rizikos vaikams. 

2.4. lstaigos struktura formuojama atsizvelgiant i lstaigos nuostatuose ir kituose teises 
aktuose nustatytus lstaigos tikslus ir funkcijas, patvirtinui didziausil:}. leistinl:}. darbuotoj4 pareigybi4 
skaici4. lstaigos dir�ktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Radviliskio rajono savivaldybes 
merui. 

2.5. lstaigos veikll:l, organizuoja ir vykdo administracija. lstaigai vadovauja direktorius. Jj 
konkurso tvarka skiria i pareigas Steigejas. Direktoriui pavaldiis visi lstaigos darbuotojai. 

2.6. lstaigos administracijai vadovauja direktorius. Administracijos darbuotojam� 
priskiriami lstaigos darbuotojai, kurie pagal savo kompetencijl:l, duoda privalomus vykdytI 
nurodymus sau pavaldiems darbuotojams. 

2.7. Jeigu lstaigos direktoriaus laikinai nera, visas jo funkcijas atlieka direktoril!
pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui ar kitas, Radviliskio rajonq 
savivaldybes mero, paskirtas lstaigos darbuotojas. 

2.8. Administracijos darbuotojai pagal jstatymus ir lstaigos steigimo dokumentus vykdq 
lstaigos operatyvini valdyml:}. ir turi teisy pagal savo kompetencijl:l, duoti privalomus nurodymus 
pavaldiems darbuotojarns, taip pat padeda direktoriui suformuoti lstaigos veiklos nuostatas ir 
prioritetus, priimti sprendimus ir juos jgyvendinti. 

3. JST AI GOS VEIKLOS ORGANIZA VIMAS

3.1. lstaigos veikla organizuojama vadovaujantis LR Konstitucija, LR Valstybes ir 
savivaldybiq turto valdymo, panaudojimo ir disponavimo juo jsatymu, Biudzetini4 istaigq', 
Socialines apsaugos ir darbo sistemos, Socialini4 prieziuros istaigq, Sveikatos draudimo bei kitai� 
jstatymais ir teises aktais, reglamentuojanciais socialines ir sveikatos prieziuros jstaigos veiklcl, 
lstaigos nuostatais, strateginiais lstaigos dokumentais, direktoriaus rengiamomis programomis bei 
projektais. ., 

3.2. Seimynos savo darbl:l, organizuoja vadovaudarnasis lstaigos direktoriaus patvirtintaif 
metiniais veiklos planais. Pavaduotojai, socialiniai darbuotojai ir kiti darbuotojai - lstaigos 
direktoriaus patvirtintais pareigybes aprasymais. 

3.3. Seimyn4 metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis esminiais planavimo 
principais: numatantys veiklas ir terminus, jgyvendinimo priemones. Seimyn4 darbuotojai atsako 
uz seimyn4 metiniuose veiklos planuose numatytq tiksl4 jgyvendiniml:l,. 

3.4. Jstaigos direktorius atsiskaito uz veikll:l, pateikdamas metiny ataskaitl:l,, kuri tvirtinama :· 
lstaigos Taryboje. 1 

3.5. lstaigos veiklos ir ataskaitos pristatomos ir aptariamos darbuotoj4 susirinkimuose: 
lstaigos direktoriaus pavaduotojas, organizuoja pasitarimus jiems pavestq uzdavini4 vykdym�� 
klausimais. 

3.6. Direktoriaus pavaduotojai turi uztikrinti, kad j4 vadovaujarn4 padalini4 darbuotoj1{ 
atostog4, komandiruoci4, laikino nedarbingumo metu ar kitais, nenumatytais atvejais, kai 
darbuotojo nera darbe, neatideliotini darbai biitq perduoti vykdyti kitiems darbuotojams ir buttf 
uztikrintas si4 darb4 tystinumas. 
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