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Vadovaujantis Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus Alvydo Masiulio sprendimu, įtvirtintu 

2021 m. vasario 10 d. rašte Nr. 12.5.-SI-656 „Dėl planuojamo atlikti vertinimo“, atliktas biudžetinės 

įstaigos ,,Vilniaus Lakštingalos namai“ (toliau – Globos namai) teikiamos socialinės globos 

kokybės vertinimas. 

Vertinimo tikslas: planine tvarka nuotoliniu būdu įvertinti Globos namų teikiamos 

socialinės globos atitiktį Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo 

patvirtinimo“, 1 priede „Likusių be tėvų globos vaikų, socialinę riziką patiriančių vaikų, vaikų su 

negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos vaikų socialinės globos 

namams, vaikų su negalia socialinės globos namams, specializuotiems slaugos ir socialinės globos 

namams ir bendruomeniniams vaikų globos namams“ (toliau – Normos) nustatytiems 

reikalavimams, apimantiems vaiko integracijos į bendruomenę užtikrinimo aspektus, pereinant nuo 

institucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. 

Vertinimą atliko: Departamento Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta 

Petruškevičienė. 

Naudoti metodai: dokumentų analizė. 

Vaikų skaičius: vertinimo metu ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa buvo teikiama  

26 vaikams: 26 vaikai su sunkia negalia gyveno socialinės globos namuose, adresu Lakštingalų g. 7, 

Vilnius (toliau – Socialinės globos namai). 

Turimos licencijos ir leidimai: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) 

vaikams su negalia Nr. L000000139, Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) 

suaugusiems asmenims su negalia Nr. L000000140, Institucinė socialinė globa (dienos) 

suaugusiems asmenims su negalia Nr. L000000141. Leidimas-higienos pasas ambulatorinių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (pagal SAM patvirtintą lic. amb. asm. sv. pr. paslaugų sąrašą) 
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Nr. (10-11 14.2.1) LHP-91, Leidimas-higienos pasas Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos 

įstaigų veiklai Nr. (10-11 14.2.1) LHP-92 ir Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3089 

(patikslinta 2021 m. vasario 26 d.; veikla: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

medicinos- vaikų ligų; bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, slaugos (bendrosios 

praktikos slaugos). 

Vertinimo metu išnagrinėta: 

1. Globos namų 2021 m. vasario 24 d. pildytas Departamento socialinės globos įstaigų 

(teikiančių ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą vaikams) planinių patikrinimų klausimynas. 

2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. 1-798 

,,Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono
1
 pavadinimo pakeitimo ir 

nuostatų tvirtinimo“. 

V sritis. Aplinka ir būstas. 

Pažeidimų nenustatyta. 

Vertinimo metu nustatyta, jog Socialinės globos namuose, adresu Lakštingalų g. 7, 

Vilnius yra teikiama ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa išskirtinai vaikams su sunkia negalia, 

todėl pertvarkos reikalavimas įstaigai netaikomas. 

 Pažymėtina, kad Globos namai Klausimyne nurodė, kad iki 2028 m. sausio 1 d. BĮ 

,,Vilniaus Lakštingalos namai“ planuoja patvirtinti su įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija suderintas priemones, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 

2030 m. nebeteikti vaikams su negalia ilgalaikės socialinės globos šiuose namuose, adresu 

Lakštingalų g. 7, Vilnius, planus. 

Atsižvelgiant į tai, kad įstaiga turi seno tipo licenciją
2
 bei Socialinės globos namuose 

teikiamos paslaugos tik vaikams su negalia ir vaikams su sunkia negalia,  informuojame, kad įstaiga 

turėtų kreiptis į Departamentą dėl naujo tipo licencijos
3
 išdavimo (patikslinant įstaigos tipą, veiklos 

rūšį, tikslines grupes ir kt.). 

  

 

   Įstaigų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė             Jolanta Petruškevičienė                                                    

   

                                                        
1
 Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono pavadinimas pakeistas į biudžetinę įstaigą ,,Vilniaus 

Lakštingalos namai“ pavadinimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. 1-798 

,,Dėl biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo“. 
 
2 Licencijos ,,Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia“, ,,Institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams“, ,,Institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams socialinės 

globos įstaigoje, išskyrus šeimyną“. 

 
3 Licencija ,,Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną“. 

 


