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BIUDZETINES ISTNGOS KLAIPEDOS SoCIALINIU PASLAUGU CENTRo ,1DAT[E..
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

l. Klaipedos socialiniq paslaugq centras ,,Dand" (toliau vadinama - Centras) yra
savivaldybes biudZetine istaiga, kurios paskirtis yra uLtitljlnti globos (rdpybos), ugdymo ir
trumpalaikes (ilgalaikes) socialines globos paslaugq teikim4 Klaipedos miesto vaikams, likusiems be
tevq globos (tarp jq vaikams su negalia), kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatine globa (rupyba) ir
vaikams su sunkia negalia, laikino atokvepio organizavim4 teikiant trumpalaikg socialing glob4
vaikams su sunkia negalia, bei dienos socialines globos paslaugrl teikim4 senyvo amZiaus ir
suaugusiems asmenims su negalia.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinirl Tautq
vaiko teisiq konvencij4 Lietuvos Respbblikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq ista-tymu, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymu,Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais,
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimais irKlaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais,-kitais teises aktais ir siais nuostatais.

3. Centras yra viesasis juridinis asmuo, turintis nuostafus, antspaud4 su savci pavadinimu ir
kit4 atributik4, s4skait4 banke. Centro buveines adresas - Kretingo, g. 44,giztl Klaipeda.

4. Centro savininke yra Klaipedos miesto savivaldybe.
5. Centras vykdo veikl4, kurios kodai pagat Ekonomines veiklos raisirl klasifikatoriu vra:
5.1. kita stacionarine globos veikla- g7.90;

5.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas _ 56.29:
5.3. kita frnoniq sveikatos prieZitros veikla - g6.90;
5.4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo

asmenimis veikla - 88.10.
6. Centro nuostatai keidiami Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo nustatyta

tvarka.

7. Centras yra globojamo (rdpinamo) vaiko atstovas pagal istatym4, turintis lstatymq nustatyta
tvarka uZtikrinti be tevq globos likusiam vaikui glob4 (ropybe), ginti jo teises bei teisetus interesus ir
atstovauti jam.

8. Jeigu veiklai, numatytai nuostatuose, reikalinga licencija, tai toki4 licencij4 istaiga privalo
tureti.
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II SKYRIUS
TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Centro veiklos tikslai:
9.1. teikti socialing glob4 vaikams iki 18 metq, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo

program4 ar pagal formaliojo profesinio mokymo program4 -iki2I metq;

9,2. parengti vaikus savaranl<iSkara gyvenimui ir integracijai visuomeneje;

9.3. uZtikrinti be terq globos likusiam vaikui glob4 (rdpybe), ginti vaiko asmenines, turtines

teises ir teisetus interesus, vaikams su sunkia negalia socialiniq paslaugq teikim4;

9.4. sudaryti vaikui artimas Seimos aplinkai gyvenimo s4lygas, atitinkandias jo amZiq,

sveikat4 ir brand4;
9.5. uZtilainti vaikui teikiamq socialiniq ir ugdymo paslaugq kokybq;

9.6. dirbti socialini darb4 su vaiku ir jo tevais fgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatines

globos (rlpybos) plan4;

9.7. sudaryti s4lygas senyvo amZiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, gauti pagal jq
savaranki5kum4 reikiamas socialines paslaugas, kad b[tq uZtikrintas jrl orus gyvenimas

bendruomeneje.
10. Centras, igyvendindamas tiksltrs, atlieka Sias funkcijas:

10.1. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir igyvendina individualius vaiko

socialines globos planus;

10.2. ugdo vaiko gebejimus, rupinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko ftzinE,

psiching bei socialing brand4, ugdo pilietiSkum4, dorinius, Seiminius, darbinius, socialinius, sveikos

gyvensenos ir higienos igldZius;
10.3. sudaro s4lygas vaiko savirai5kai, parinkdami jo poreikius ir pomegius atitinkandias

ugdymo istaigas;
10.4. sudaro teises aktq nustatyta tvarka tinkamas s4lygas globojamai (rtrpinamai)

nepilnametei gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti ji auklejant;

10.5. bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybes istaigomis ir institucijomis, sprgsdami

socialines globos organizavimo ir teikimo, globejq (rupintojq) paie5kos bei ivaikinimo klausimus;

10.6. bendradarbiauja su vaikq ugdymo ir mokymo istaigomis vaiko mokymosi klausimais;

10.7. bendradarbiauja su vaiko tevais ir kitais jo artimaisiais giminaidiais, siekdami atkurti ar

palaikyti tarpusavio ry'Sius. sudarandius prielaidas vaikui grikiitenl Seim4;

10.8. r1'kdo r-aiku su negalia speciahijf ugdym4;

10.9. teises altu nustaqta tvarka administruoja globotiniq turt4, tvarko i5 globojamq

(rflpinamq) r'aiku rurio gaunamrl pajamq ir i5laidq apskait4;

10.10. organizuqa ir teikia dienos socialines globos paslaugas senyvo amZiaus ir suaugusiems

asmenims su negaha
1 0. 1 1 . teises :i- -' : .=J-:: n arka r eda buhaltering apskait4 ir ruo5ia statistines ataskaitas;

10.11. ath.eka r--"-. :;:J:: Lrerur os Respublikos V1'riausybes nutarimq ir kitq teises aktq

nustat)1as filnlici, a*..
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12.1. tvirtina ir keidia Centro nuostaflrs;

12.2. pntma sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;

12.3. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
12.4. piima sprendimE del Centro frlialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

12.5. skiria ir atleidZia lih"idatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
12.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose bei teises aktuose ir Centro

nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

IV SKYRIUS
VALDYMAS

13. Centrui vadovauja direktorius, kuri skiria i pareigas fu atleidliai3 jq Klaipedos miesto

savivaldybes meras.

14. Centro administracijos padaliniq veikla reguliuojama Centro direktoriaus tvirtinamomis

Centro darbo tvarkos taisyklemis, Centro strukturiniq padaliniq nuostatais, darbuotojq pareigybiq

apraSymais.

15. Funkcijas, susijusias su Centro direktoriaus darbo santykiais, igyvendina Klaipedos

miesto savivaldybes meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

1 6. Centro direktorius:
16.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo jam nustatytas pareigas;

16.2.leidLia isakymus, organizuoja ir kontroliuoja jq vykdym4;
16.3. organintoja Centro darb4, kad bUtq igyvendinami Centro veiklos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
16.4. nLtik,rina, kad bltq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Siq nuostatq;

16.5. atsako uZ Centro veiklos tikslq igyvendinimE ir funkcijq atlikim4;
16.6. pagal kompetencij4 sudaro sutartis Centro tikslams igyvendinti ir funkcijoms atlikti;
16.7. nevir5ydamas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus nustatyto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir asignavimq valdytojo skiriamq le5q darbo uZmokesdiui,

tvirtina istaigos struktur4 ir pareigybiq sqraS4;

16.8. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, stnrkfuriniq padaliniq nuostatus, pareigybiq
apra5ymus;

16.9. tvirtina Centro metinius veiklos planus;

16.10. teises aktq nustatytatvarkapriima i darba ir atleidZia Centro darbuotojus;

16. 1 I . teises aktq nustatyta tvarka skatina Centro darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas,

atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
16.12. disponuoja Centrui skirtomis le5omis ir rykdo su tuo susijusias finansines operacijas,

pasira5o banko dekius, igaliojimus ir kitus dokumentus;
16.13. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka atstovauja Centrui valstybes ir

savivaldybiq institucijose ir istaigose, taip pat santykiuose su kitais Salies ar uZsienio fiziniais ir
juridiniais asmenimis;

16.14. uZtikrina racionalq ir taupq le5q ir turto naudojim4, veiksming4 biudZetines istaigos
vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

16.15. atsako uZ buhalterines apskaitos organizavim4, ataskaitq rinkiniq pagal Lietuvos

Respublikos vie5ojo sekloriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq reikalavimus rengim4 bei

pateikim4 nustatytu laiku;
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16.16. atlieka kiras lsmry=;: H:: rei_rs attu jam nustat5rtas funkciias.

\- SI(IRIUS
T1RTAS IR LESOS

17' centras i5 sar-ir-aldr bes biudzeto skirrus asignavimus naudoja pagal asignavimq valdytojopatvirtintas s4matas' r-ador-audamasis sa'ininko patiirtintais Savivalovuj, biudZeto vykdymo iratskaitomybes bei Sar-ir-als-bes biudzeto speciaiiqlq programq sudarymo ir vykdymo tvarkosapra5ais ir kitais teises akrais.
18' centro turt4 raldom4 patikejimo teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis irnematerialusis bei trumpalaikis material rsis turtas, pinigines lesos ir kitas sriistaigos veikla susijgsturtas. centras si turt4 r-aido, naudoja ir disponuoju:ro ,IirJ. aktq nustatyta tvarka.19. Centro le5q Saltiniai gali bfrti:
I 9. 1. savivald-vbes biudZeto le5os;
| 9 .2. Lietuvo s Respubliko s val stybes biudZeto leso s ;19'3' valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudzetas;19.4. vZ suteiktas socialines paslaugas gautos le5os; 

.

19.5. kitos teisetai igytos le5os ir rufias.

VI SKYRIUS
TEISES

20. Centras turi teise:
2_0.L pagal kompetencii' teises akfq nustagta tvarka sudaryti sutartis;

nustatyta tvarka gauti pararn4
20.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymoveiklos tikslams ir funkcijoms igyvendinti;

33 1 H:1.:ilTTi::":T:i1ii: Il:*: is pasirinkrq Lietuvos Respubrikos bankq;

3,r;i",l"i:,:"*:*:,:yiT'fli1irs4rygomisvardyi,,";;,"r'#",,"J"1ffff 0u, jampatikejimo teise perduotq turt4 ir juo disponuoti;
20.5. naudotis kitomis istatymq ii tcitq teises aktq nustatytomis teisemis.

VII SKYRIUS
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR AUDITAS

21' centro finansines veiklos'kontrolg vykdo savininkas ir kitos valstybines institucijos aristaigos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. l

22' centro buhalterine apskaita organizuojama ir finansiniq ir biudzeto vykdymo ataskaitqrinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, LietuvosRespublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.23' Is savivaldybes biudZeto i5laikomos biudzetines istaigos veiklos ir ilores finansiniaudit4atlieka savivaldybes kontrorierius (Kontrores ir audito tamyba).
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Centro vidaus

istatymu ir
Respublikos vidaus koffioln

lEbis€s aktais.
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