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BIUDZETTNES ISTAIGOS KLATPEDOS MTESTO SETMOS rR VArKO GEROVES
CENTRO NUOSTATAI

. I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centras (toliau - Centras) yra biudZetine istaiga,
teikianti bendr4sias ir speciali4sias socialines paslaugas Klaipedos miesto gyventojams, i5laikoma i5

Savivaldybes biudZeto leSq. Centro savininke yra Klaipedos miesto savivaldybe. Centro savininko
teises ir pareigas igyvendina Klaipedos miesto savivaldybes taryba, kuri:

1.1. tvirtina ir keidia Centro nuostatus;
7.2. piimasprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
1.3. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
1.4. priima sprendimq del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
1.5. skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus.
1.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose bei teises aktuose ir Centro nuostatuose

j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
2, Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, socialines apsaugos ir darbo

ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Siais nuostatais, vykdo Savivaldybes

administracijos direktoriaus, Socialinio departamento direktoriaus bei Socialines paramos skyriaus

vedejo isakymus.
3. Centro veikl4 koordinuoja Klaipedos

reikalq departamento Socialines paramos skyrius.
4. Centras yra viesasis juridinis asmuo, turintis Dkini, finansini, orgarizacini ir teisini

savaranki5kum4, savo antspaud4, s4skaitas bankuose. Centro vie5ieji prane5imai skelbiami Centro

interneto tinklalapyj e.

5. Centro buveine Debreceno g.'48, LT-94149 Klaipeda. Centras veikl4 vykdo Siais

adresais: Debreceno g. 48 ir Taikos pr.76 A.
6. Centro [kiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

7. Centras vykdo veikl4, kurios kodai pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq yra:

- kita stacionarine globos veikla - 87.90;
- kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29.

- - kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla - 88.99;

- vaikq dienos prieZilros veikla - 88.91.
- kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla - 86.90.

8. Centro veikla yra neterminuota.
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II. CENTRO VEIKLOS TII(SLAS IR FUNKCIJOS

9. Pagrindinis Centro tikslas - didinti Klaipedos miesto socialing rizik1 patiriandiq asmenq,

Seimq, socialing rizik1 patiriandiq ir likusiq be tevq globos vaikq, galimybg gyventi visaverti
gyvenimq, skatinant atkurti ry5ius su supandia aplinka.

10. Centro funkcijos:
10.1 . informacijos ir konsultacijq Centre teikiamq socialiniq paslaugq klausimais teikimas;
10.2. tarpininkavimas ir asmenq atstovavimas kitose istaigose ir institucijose;
10.3. bendradarbiavimas su valstybes ir savivaldybes istaigomis ir institucijomis;
10.4. socialiniq paslaugq pletros programrl rengimas ir igyvendinimas;
10.5. socialiniq igfidZiq ugdymo ir palaikymo paslaugq socialing rizikq patiriandioms

Seimoms teikimas;
10.6. intensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugq socialing rizikq, patiriantiems vaikams

neapsvaigusiems nuo alkoholio ar kitq psichotropiniq medZiagq, teikimas vis4 par4;
10.7. trumpalaikes socialines globos socialing rizikqpatiriantiems ir likusiems be tevq globos

vaikams teikimas;
10.8. socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo socialing rizik4 patiriantiems mokyklinio

amZiaus vaikams, teikimas;
10.9. dokumentq rengimas, iSvadq teikimas del vaikui globos (r[pybos) iteisinimo ir

trumpalaikes ar ilgalaikes socialines globos skyrimo;
10.10. pagalbos vaikus globojantiems globejams (rfipintojams) ir ivaikintojams teikimas;
10.11. Globos centro funkcijq vykdymas;
10.12. socialing rizikq patiriantiems ir likusiems be tevq globos vaikams maitinimo,

psichologines, pedagogines ir socialines pagalbos, vaikq sveikatos prieZiflros organizavimas;
10.13. centro paslaugq gavejq aprflpinimas butiniausiais drabuZiais, avalyne, maisto

produktais ir kitais daiktais, gavus paraffrq1,

10.14. psichosocialines pagalbos paslaugq moterims, nukentejusioms nuo smurto artimoje
aplinkoje, prekybos Zmonemis, prostitucijos ir jq Seimos nariams teikimas;

10.15. apgyvendinimo kriziq centre paslaugq moterims ir moterims su vaikais,
nukentejusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos Zmondmis, prostitucijos, teikimas;

I 0. 1 6. sociokultDriniq paslaugq organizavimas;
10.17. informacijos apie Centre teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir

apibendrinimas;
10.18. finansiniq ir statistiniq ataskaitq rengimas istatymq nustatyta tvarka;
10.19. kitq Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais pavestq funkcijq vykdymas.

III. CENTRO TEISES
.'1

I 1. Vykdydamas nuostatuose numatyt4 veikl4, Centras turi Sias teises:
1 1 .1 . naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise turtq bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos

istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq bei Siq nuostatq nustatyta tvarka;
1 1.2. naudoti Centro le5as nuostatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams iglvendinti;
I 1.3. kreiptis i savinink4 del Centro nuostatq papildymo ir pakeitimo;
I 1.4. savininko leidimu stoti i ne pelno organizacijq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
1 1.5. gauti paramq;
11.6. rengti ir igyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;
1 1.7. teikti pasitlymus rengiant socialiniq paslaugq teikim4 reglamentuojandius valstybes ir

savivaldybes norminiq teises aktq projektus;
11.8. pagal savo kompetencij4 bendradarbiauti ir palaikyti ry5ius su Lietuvos bei uZsienio

valstybiq atitinkamomis institucijomis ir tarptautinemis orgarizacijomis, dalyvauti igyvendinant
tarptautinius proj ektus ;

I 1.9. teikti pasifilymus savininkui del Centro teikiamq socialiniq paslaugq ir vykdomq
funkcij q or ganizavimo ir tobulinimo ;

″



11.10. bendradarbiaujant su Socialinds paramos skyriumi analizuojant Centro teikiamq

socialiniq paslaugq poreiki Klaipedos mieste.

12-Centras gali tureti ir kitq teisiq, jei jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams,
Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

IV. DARBO. ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBE

13. Centrui vadovauja direktorius, kuri skiria ipareigas k atleidlia i5 jq Klaipedos miesto
savivaldybOs meras. Meras igyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su Centro direktoriaus darbo

santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
14. Direktorius:
14.1. vadovauja centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja centro darb4 ir atsako uZ

centro veikl4 bei savo funkcijq ir pareigq vykdymq;
14.2. priima, perkelia, nuSalina nuo darbo, atleidlia i5 darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas

centro darbuotojus;
14,3, :ui:tilcrina, kad brltq laikomasi istatymq ir kitq teises akQ;
14.4. skatina istaigos darbuotojus ar taiko jiems drausmines nuobaudas;
14.5. tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, nustatydamas pareigybes paskirti,

specialiuosius pareigybes reikalavimus, funkcijas bei pavaldum4;
14.6. nustato. istaigos darbuotojq atlyginimus, priedq bei priemokq dydZius, nevir5ijant

Centrui skirtq asignavimq darbo uZmokesdiui;
l4.7.leidlia isakymus, organizuoja jq vykdymo kontrolg;
i4.8. tvirtina Centro programas ir ataskaitas;

14.9. Centro vardu sudaro sandorius ir atstovauja istaigai;
1 4. 1 0. uZtikrina Centro darbuotojq kvalifikacij os tobulinim4;
14.1 1 . uZtikrina Centro darbuotojq darbq saug4;

14.12. atsako ti,materialiniq vertybiq apsaug4, apskait4 ir naudojim4pagal paskirti.

15. DraudZiama derinti Centro direktoriaus pareigas su vyriausiojo finansininko pareigomis.

16. Buhaltering apskaitq Centrp vykdo vyriausiasis finansininkas. Vyriausiojo finansininko

funkcijas pagal sutarti gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone.
17. Vyriausiasis finansininkas buhaltering apskait4 tvarko vadovaudamasis istatymais,

Vyriausybes nutarimais, Finansq ministerijos, steigejo patvirtintais dokumentais, kitais teises aktais

bei Siais nuostatais.
18. Kiekvieno Centro darbuotojo bendrieji tikslai, uZdaviniai, funkcijos, pareigos, teises ir

atsakomybe nustatomi darbuotojq pareigybiq apra5ymuose. Darbuotojams gali bfti pavestos ir kitos

funkcijos bei pareigos teises aktq nustatyta tvarka.
19. Direktoriaus laikinai nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotojas.

Teises aktq nustatyta tvarka direktoriaus pareigas laikinai eiti gali blti pavedama ir kitam Centro

darbudtojui.
20, Centro direktorius tvirtina istaigos struktur4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

Savivaldybes administracijos direktoriaus nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir
asignavimq valdytojo skiriamq lesq darbo uZmokesdiui.

v. DARBUOTOJU PRIEMIMO.I DARBAIR APMOKEJIMO TVARKA

21. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

ir kiti teises aktai.
22. Centro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

VI. CENTRO TURTAS IR LESOS

23. Centras patikejimo teise perduotq Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu

savivaldybes turt4 valdo, naudoja bei disponuoja juo istatymq nustatyta tvarka. {g1tas i5 istaigai skirtq
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valsrybes lesq, Savivaldybes asignavimq bei kitq finansavimo Saltiniq nematerialusis, ilgalaikis ir
tnrmpalaikis materialusis turtas naudojamas ir nura5omas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

tvarka.
24. Cento finansavimo Saltiniai:
24. 1. savivaldybes biudZeto le5os;

24.2. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetams;

24.3. uZ suteiktas socialines paslaugas gautos le5os;

24.4. pararra vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu;
24.5. kitos teisetai igytos le5os ir turtas.
25. Centras le5as naudoja Lietuvos Respublikos istatymq ir teises aktq nustatyta tvarka.
26. Centro direktorius istatymq numatyta tvarka atsako uZ programq vykdym4, programq

sEmatq sudarymq ir vykdymq nevir5ijant pafvirtintq asignavimq, taap pat, uZ efektyvq, atitinkanti
programose nustatytus tikslus, paskirtq asignavimq naudoj im4.

27. Centro buhalterine apskaita ir atskaitomybe tvarkoma Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

VII. CENTRO VEIKLOS KONTROLE

28. Centro veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais
teises aktais, S avivaldybes institucij q patvirtintai s dokumentai s.

29. Centro finansines veiklos kontrole atliekama istatymq ir kitq teises aktq nustatl'ta tvarka.
30. Centro administracija privalo pateikti savininkui, valstybes kontroles institucijoms jq

reikalaujamus su Centro veikla susijusius dokumentus;
31. Centro direktorius uZ savo veikl4 atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui

meting vadovo ataskait4.

VIII. BAIGIAMOS NUOSTATOS

32. Centras reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.

BiudZetines istaigos Klaipedos miesto Z
Seimos ir vaiko geroves centro direktore Rita Bratenaitё_vitkienё
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