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,.\NYKSdrU RAJONO SOCTALTNTV PASLAUGU CENTRO NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centro nuostatai (toliau

- Nuostatai) reglamentuoja
n', Anykidiq ritjono savivaldybes socialiniq paslaugq centro (toliau - Centro) teising form4,
'{ priklausomybg, istaigos savinink4, savininko teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos
il kompetencijq, strukt[rq, veiklos tikslus, uZdavinius, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas,
i
\
\

valdym4, veiklos organizavim4, turt4, le5q Saltinius ir 1e5q naudojimo tvark4, darbo santykius ir darbo
apmokejim4, finansing veiklos kontrolg, Nuostatq keitimo tvark4, pertvarkym4 ir likvidavimq.
2. Centro pavadinimas: Anyk5diq rajono socialiniq paslaugq centras.

i.

i
f
I
rrt
h
1
),I
f
,:

3. Centro teisine forma
.

Centro savininkas

g. 23,LT-29ll
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biudZetine istaiga.

Anyk5diq rajono savivaldybe (toliau

-

taryba (toliau

-

Savininkas), adresas - J. Bilitno

Anyk5diai.

5. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

ri,,

1,t'i

l

-

-

-

AnykSdiq rajono savivaldybes

Savivaldybes taryba).

6. Centras - ribotos civilines atsakomybes, istatymq nustatl.ta tvarka isteigtas

vie5asis

juridinis asmu(,: ueikianr.is socialiniq paslaugq srityje ir vykdantis socialiniq paslaugq teikimo veikl4,
igyvendinantis Savininko funkcijas

ir

sqskaitq banke ir antspaud4 su Savininko

i5laikomas iS savivaldybes biudZeto asignavimq, turintis

ir savo pavadinimu.

7. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo le5omis. Jeigu Centro prievolems padengti
lesq nepakank:r. prievoles padengiamos Savininko leSomis nevir5ijant Centro teises aktq nustatyta
tvarka naudojanic. valdomo ir dispcnuojamo turto vertes.
8. Centras veikia pagal Siuos patvirtintus nuostatus.

9. Centras ','adovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietur os Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu,
Lietuvos Respul'likos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu

ir kitais istaty'nrais. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos

ir darl.o rninistro isakymais, kitais teises aktais, Anyk5diq rajono savivaldybes (toliau -

Savivaldybe) t:rir bos sprendirnais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais
nuostatais.

ir

Siais

.)
o.

turi Siuos struktiirinius padalinius: Pagalbos i namus tarnyba; Bendrqjq paslaugq
tarnyba; Paramos Seimai tarnyba; Motinos ir vaiko kriziq tamyba; Vaikq dienos centras; Debeikiq
10. Centras

savaranki5ko gyvenimo namai, senyvo amZiaus asmenims; Dienos centras asmenims su negalia);

11. Strukttiriniai padaliniai veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus nuostatus. Centro
struktfiriniai padaliniai, neturi atskiro juridinio asmens statuso.
12. Centro veikla yra neterminuota.

13. Centras vykdo 5i4 veikl4 @agal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirtint4 Ekonomines veiklos msiq klasifikatoriq) :
13.1. Nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais

ir

neigaliaisiais

asmenimis veikla (88. I 0);
13.2. Stacionarine pag)'venusiq ir neigaliqjq asmenq globos veikla (87.30);
13.3. Kita stacionarine globos veikla (87.90);

13.4. Kitas keleivinis sausumos transportas @9.39);
13.5. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla (96.09);
13.6. Fizines geroves uZtikrinimo veikla

(96.0$;

13.7. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (85.59);
13.8. Nekilnojamojo turto tvarkyba uz atlygi arba pagal sutarr!

13.9. Tekstiles ir kailiq gaminiq skalbimas

(6832);

ir (sausasis) valymas (96.01);

13.10. F'ita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
(88.ee);

13.I1. Zmonirl sveikatos prieZilros veikla (86);

13.12. Viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese
(86.e0.10);
13.13. Svietimui bfidingq paslaugq veikla (85.60).

II SKYRIUS
CENTRO \.EIKLOS TIKSLAI, UZO,TVINIAI IR PAGRINDINES FUNKCIJoS
14. Centro veiklos tikslas

-

teikti socialines paslaugas Anyk5diq rajono gyventojams del

amZiaus, neigalumo. socialiniq problemq i5 dalies ar visiSkai neturindiam, neigijusiam ar praradusiam

gebejimus ar galiml'bes savarankiSkai

r[pintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes

grvenime, sudarlri salygas asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti gebejimus ir galimybes savaranki5kai
sprgsti savo socialines problemas, palaikyti rySius su visuomene, padeti
iveikti socialing atskirti ir
integruotis i visuomeng.
15. Centro veiklos uZdaviniai:

3
15.1' organizuoti
neigaliesiems bei

jq

ir teikti kokybi5kas

socialines paslaugas senyvo amZiaus asmenims ir

Seimos nariams, socialines rizikos Seimoms, asmenims bei vaikams

ir kitiems

asmenims, atsiZvelgiant i gyventojo poreikius ir centro galimybes;

15.2' gerinti socialiniq paslaugq kokybg ir plesti teikiamas socialines paslaugas, orientuotis
!
socialiniq paslaugq ivairovg ir atsiZvelgiant i Centro finansines galimybes bei turim4 materialing

b*Q;
15.3. rengti ir igyvendinti socialiniq paslaugq programas ir projektus savivaldybes

teritorijoje;

15.4 socialiniq paslaugq teikim4 artinti prie asmens gyvenamosios vietos, kuriant socialiniq
paslaugq tinkl4 bendruomenej e;

15.5 sudaryti s4lygas labiausiai socialiai paLeidZianriems rajono gyventojams pasijusti
pilnaverdiais visuomenes nariais;
15.6 pasitelkti savanorius nuostatuose numatytoms veiklos ruSims vykdyti;
15.7. teikti integrali4 pagalb4 (socialines globos

15.8.

ir slaugos) asmens namuose;

vykdlti globejq (rupintojq) ir iteviq ivadinius bei tgstinius mokymus, konsultavim4

vykdyti SvietejiSk4 veikl4.
16. Centras, igyvendindamas veiklos tikslus
Sias

ir vykdydamas jam pavestus uZdavinius, atlieka

funkcijas:
16.1 teikia rajono gyventojams pagrindines ir papildomas nestacionarias socialines paslaugas

bei integralios pagalbos paslaugas;
16.2 ptrima i5 gyventojq praSymus del socialiniq paslaugq gavimo, nustato asmens (Seimos)

socialiniq paslau-eq poreiki

ir teikia

dokumentus savivaldybes administracijos Socialines paramos

skyriui sprendimo priemimui;

16.3. teikia informacij4

ir

konsultuoja gyventojus teikiamq rajone socialiniq paslaugq

klausimais;
16.4. priima i5 gyventojq pra5ymus del specialiqjq poreikiq ir teikia dokumentus Savivaldybes

administracij os Socialines paramos skyriui sprendimo priemimui;
1

6.

5. apr[pina raj ono neigaliuosius technines pagalbos priemonemis;

16.6.'socialines rizikos Seimoms (asmenims) teikia socialines paslaugas, stebi Sias Seimas
(asmeni) bei r',.-arko reikiamus dokumentus;

nusralla tvarka nagrineja gyventojq praSymus, skundus;
16.8' identitikuoja ir nustato socialines problemas rajone, numato veiksmingiausius jq
16.7.

sprendimo bUdus. teikia pasifilymus Savivaldybes tarybai ir administracijai;
16.9. rengia socialiniq paslaugq programas ir projektus, juos
igyvendina;
16.10. renka- analizuoja

veiklq;

ir apibendrina informacija apie Centre teikiamas

paslaugas bei kit4

Ll.
16.11. rengia finansines

ir

statistines ataskaitas istatymq nustatyta tvarka

ir

garantuoja

jq

teisingum4;
16.12. valdo savivaldybes biudZeto skirtus asignavimus

ir naudoja biudZeto

le5as s4matoje

numatytoms i5laidoms finansuoti;

16.13. bendradarbiauja su socialines prieZiuros, sveikatos, Svietimo, kultflros
i

stai gomi s

bei or ganizacij omi s, nevyriausybinemi s or ganizacijomi

s

ir

kitomis

;

16.14. dalyvauja rengiant bei svarstant socialines paslaugas reglamentuojandiq valstybes ir

savivaldybes teises aktq projektus, teikia pasillymus Savivaldybes administracijos Socialines
paramos skyriui del socialiniq paslaugq kokybes gerinimo ir pletros;
16.15. organizuoja labdaros ir paramos akcijas;

16.16. vykdo mokymus

ir konsultavim4 vaikq globejams (rdpintojams), iteviams ir

i5duoda

jiems paZymejimus, globos iSvadas del b[simq globejq (r[pintojq) ir ivaikinimo pasirengimo globoti

(r[pintis) ar ivaikinti vaik4 vadovaujantis Socialines apsaugos ir darbo

ministerijos

rekomendacijomis.

III

SKYRIUS

CENTRO TEISES IR PAREIGOS

17. Vykdl'damas nuostatuose numatyt4 veikl4, Centras

turi

Sias teises:

17.1. trZsiimti nuostatuose numatyta veikla;

17.2. naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise turt4 bei disponuoti juo istatymq, kitq teises
aktq bei Siq nuostatq nustatyta tvarka;
17.3. naudoti Centro le5as nuostatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
17.4. pasitellcti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;
17.5. gauti param4 i5

kitq Lietuvos ir uZsienio valstybiq fiziniq

arba

juridiniq asmenq;

17.6. gauti i5 valstybes bei savivaldybiq institucijq informacij4, i5vadas, pasifllymus ir kitokiE
medZiag4 teises aktq nustatyta tvarka, kurios

reikia sprendZiant Centro kompetencijai priskirtus

klausimus;

i savininkq del Centro nuostatq papildymo ir pakeitimo;
17.8. teikri Centro pasillymus Savivaldybes taryba| Savivaldybes administracijai ir

17.7. kreiptis

Savivaldybes administracijos Socialine paramos skyriui del teikiamq paslaugq apimties ir kokybes
gerinimo, socialinio darbo organizavimo, darbo apmokejimo ir kt.;
17.9. teikti nemokamas

ir mokamas paslaugas teises aktq nustatyta tvarka;

17.10 pasitelkti savanorius nuostatuose nustatytos veiklos ruSims vykdyti.
18. Centro pareigos:

18.1.

uhikrinti kokybi5kq socialiniq

paslaugq teikim4 rajono gyvqntojams;

5.
18.2. uZtikrinti, kad Centre dirbtq kvalifikuotas personalas;

18.3. informuoti Savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos tarnyb4 apie pastebetq
ar i5ai5kintq smurto prieS vaikus atveji;
18.4.

uztikrinti informacijos apie klient4 konfidencialum4, i5skyrus atvejus, kaip informacij4

pateikti reikalauja istatymai ir kiti teises aktai;
18.5. vykdyti organizacing, [king

ir

finansing Centro veikl4, rajono biudZeto

ir kitq

le5q

efektyvq panaudoj im4 pagal paskirti bei materialiniq vertybiq apsaug4;

18.6. gautus rajono biudZeto asignavimus naudoti racionaliai

ir taupiai tik

nuostatuose

nurodytai veiklai ir tik pagal patvirtintas i5laidq sqmatas.
1

8.

7. garantuoti Centro finansiniq ir. statistiniq ataskaitq teisingum4;

ir kitus teises aktus, Lietuvos Respublikos

18.8. vykdyti Lietuvos Respublikos istatymus

socialines apsaugos

ir

darbo ministerijos, Savivaldybes tarybos sprendimus, Savivaldybes

administracij os direktoriaus isakymus ir Siuos nuostatus.

IV SKYRIUS
VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
19. Centro Savininkas:
19.1 .

tvirtina Centro nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus;

19.2. skiria

ir atleidZia Centro direktoriq, nustato jo atlyginimo koeficient4 ir priedus prie

darbo uZmokesdio, atlieka kitas darbdavio funkcijas;
19.3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
19.4. istaqmq nustatyta tvarka reorganizdoja, likviduoja ar pertvarko Centr4;

19.5. skiria

ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing

komisij4

ir

nutraukia jos

igaliojimus;
19.6. priima sprendim4 del biudZetines istaigos

filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

19.7. susipaZlsta su metinemis vadovo veiklos ataskaitomis ir priima sprendim4;
I 9. 8.'

wirtina teikiamq socialiniq paslaugq kainas

;

19.9. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose bei teises aktuose
\uo

ir

Siuose

statuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

20. Centrui vadovauja direktorius, kuri, teises aktq nustatyta tvarka pagal pavirtintas konkurso

'qlygas

ir kvalifikacinius reikalavimus, skiria ipareigas ir atleidlia Savivaldybes

meras.

21. Centro direktoriaus pareiginius nuostatus tvirtina Savivaldybes meras.

22. Centro direktoriaus teises ir pareigos:

22.1. vadovauja istaigai, organizuoja
Savininko patvirtintus pareiginius nuostatus;

ir

koordinuoja Centro veikl4

ir

atsako uL

jE

pagal

6'

22.2. veikra Centro vardu be igaliojimo, atstovauja Centro interesams visose institucijose,
istaigose

ir

organizacijose, sudaro sutartis, iSduoda lgaliojimus, atidaro ir uZdaro atsiskaitom4sias ir

kitas s4skaitas banke;

22-3. nrstato

ir tvirtina Centro

patvirtintq bendrqjq asignavimq,

i5

jq

programas,

jq

s4matas, nevir5ijant Sioms programoms

darbo uZmokesdiui ir turtui isigyti;

22.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministro isakymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, nustato ir patvirtina Centro
etatq nonnatyvus, tvirtina konkretq pareigybiq s4ra54

ir

konlaedius darbuotojq tarnybinius

atlyginimus bei kitas darbo apmokejimo pagal darbo uZmokesdio fondo s4lygas;

22.5. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir
atleidZia darbuotojus, taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines nuobaudas;
22.6. stebi. analizuoja ir vertina istaigos personalo veikl4, j4 kontroliuoja, priZilri sprendimq
ir nurodymq vykdymq;
22.7. mpinasi darbuotojq profesionalumu, sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4 ir
atestuotis;

22.8. uLtik,rina darbuotojq saugE ir sveikat4 Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos
Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo bei kitq teises aktq nustatyta tvarka;

22.9. pagalsavo kompetencijE leidhiaisakymus, tvirtina pareigybiq apraSymus, vidaus tvarkos

uisykles ir kitus istaigos organizacinius dokumentus;
22.10. rengia

ir nustatyta tvarka teikia Savininkui tvirtinti Centro nuostatq pakeitimus

bei

papildymus,
22.11. wirtina Centro padaliniq nuostatus;

22.12. rengia strategini
administracij os direktoriumi,

ji

ir

metini istaigos veiklos plan4

ir

suderings su Savivaldybes

tvirtina;

22.13. rengia veiklos vykdymo ataskaitas ir teikia Savininkui svarstyti;
22.14. organizuoja norminiq teises aktq savalaik! vykdym4;

22.15. uZtikrina Centro bendradarbiavim4 su Savivaldybes administracija, Savivaldybes
:Jministracijos Socialines paramos skyriumi ir Vaiko teisiq apsaugos skyriumi, valstybinemis ir
ielyriausybinemis organizacijomis, Centro remejais, visuomene ir kitais socialiniais partneriais;
22.L6. teikia sifllymus Savininkui, Savivaldybes administracijos direktoriui

ir Socialines

:aramos skyriui del socialiniq paslaugq sistemos tobulinimo, igyvendina kitas priemones
istaigos
tobulinti;
"'eiklai
22.17. teikia informacij4 visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
22.18. rupinasi Centro tarptautiniais rySiais;
22.19. atsako uZ Centro teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;

]
22.20. rengia

ir igyvendina programas ir projektus, skirtus

socialiniq paslaugq kokybes

gerinimui ir pletrai;
22.21. teikia ataskaitas Savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriui apie rajono

ir

glventojams teikiamas socialines paslaugas

neigaliqjq aprupinim4 techninemis

pagalbos

priemonemis;
22.22. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublika vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4,

:eikiami ataskaitq rinkimai ir statistines ataskaitos bltq teisingi;
22.23. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 biudZetines istaigos

tidaus kontroles sistemos sukflrim4, jos veikimq ir tobulinim4;
22.24. vykdo kitas istatymq ir teises aktq jam pavestas funkcijas, savivaldybes administracijos

:avedimus, neprieStaraujandius teises aktams ir Centro nuostatams.
23. Centro direktoriaus funkcijas, jo nesant, vykdo Centro direktoriaus pavaduotojas. Jei nera

f,entro direktoriaus pavaduotojo, Centro direktoriaus pareigas vykdo

jo paskirtas asmuo,

kurio

:.=:eig1'bes apraS1'me yra nurodyta 5iq funkcijq vykdymas.

V SKYRIUS
CENTRO LESOS, TURTAS IR JU NAUDOJIMO TVARKA
24. Centro turt4 sudaro veiklai naudojamos pagrindines priemonds, finansiniai i5tekliai ir kitas
su Centro veikla susijgs turtas,

kuri valdo ir juo naudojasi patikejimo teise.

25. Centro le5q Saltiniai:
25.1. valstybes biudZeto le5os;
25.2. Savivaldybes

le5os;

'

25.3. leSos, gaunamos uZ teikiamas paslaugas;
25.4. leSos, gaunamos kaip labdara ir parama;
25.5. savanori5kos juridiniq bei fiziniq asmenq pinigines imokos;
25.6. labdaros fondq ar kitq organizacijq programoms vykdyti ar kitais tikslais skirtos leSos;
25.7

! savanoriSkos gyventojq imokos arba testamentu istaigai skirtos le5os;

25.8. kitos teisetu b0du igytos leSos;
26. Centras asignavimus naudojatikpagal patvirtintas i5laidq s4matas. I5laidq s4matas tvirtina

Centro direktorius. Siq s4maq pakeitimus, suderings su Savivaldybes administracija, pagal bendrus

asimar.imus tvirtina Centro direktorius.

27. Buhaltering apskait4 Centras organizuoja

ir

atskaitomybg tvarko teises aktq nustatyta

nzrka
28. Centro nmas negali

blti

perduotas, perleistas ar ikeistas be savininko sprendimo.

-!
Pa

U.

(
29. Susidevejusias ar nereikalingas materialines vertybes istaiga nuraSo ar realizuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatl'ta tvarka.

VI SKYRIUS

os

DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS
u:r

30. Centro darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo santykius ir darbo apmokejim4
reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai
bei kiti teises aktai.

VII SKYRIUS
CENTRO FINANSINE VEIKLOS KONTROLE
31. Centro buhalterine apskaita organizuojama, finansiniq

rinkiniai sudaromi

ir teikiami Lietuvos Respublikos

ir

biudZeto vykdymo ataskaitq

buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos

Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aklq nustatyta tvarka.
32. Centro veikl4 koordinuoja Savivaldybes administracijos Socialines paramos skyrius.

33. Centro biudZetiniq

ir

specialioms programoms

vykdyi lesq naudojim4 koordinuoja

Savivaldybes administracij os Finansq ir apskaitos skyrius.

34. Centro finansini

ir

veiklos auditE vykdo Savininko Kontroles

ir audito tarnyba,

Centralizuotas vidaus audito skyrius, igaliotos valstybes institucijos ir istaigos teises aktq nustatyta
tvarka.

VIII SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TYARKA
35. Centro nuostatai keidiami ar papildomi savininko teises

ir

pareigas igyvendinandios

institucijos sprendimu, kai keidiasi biudZetiniq istaigq bei Centro veiklq reglamentuojantys istatymai,
Centro pavadinimas, buveine, struktiira ir kitais teises aktq numatyais atvejais.

36. Pakeistus Nuostatus pasiraSo savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos igaliotas asmuo.
37. Pakeisti Nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

aa-

I
IX SKYRIUS
ISTATGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

38' centro veikla pasibaigia likvidavimo
arba reorganizavimo budu Lietuvos Respubrikos
istatymq nustatyta tvarka' Sprendim4 del likvidavimo
ar reorganizavimo priima Savininkas.
39' Reorganizuojant arba likviduojant
centr4, Savininkas, teises aktq nustatyta
tvarka, turi
uZtikrinti socialiniq paslaugq teikim4 reorganizuotoj
e arba kitoj e

institucij ose.

40' Likvida*rs centr4, jo turtas paskirstomas
savininko sprendimu.

,

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41.Centrointemetosvetaineje@paskelbtaLietuvosRespublikos
civilinio kodekso 2'44 straipsnyje nurodyta
informacija. pranesimai gali bgti skelbiami
vietos
spaudoj e ir Savivaldybes svetainej
e www.anyksciai. lt.
42' Centtas istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka gali tureti emblem4, veliav4, ze*14,

kit4 atributik4.

Direktore
Jolanta Ple5kiene
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