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TAURAGES SEIMOS GEROVES CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taurages Seimos gerovds centro nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Taurages

Seimos gerovds centro (toliau - Centras) teising form4, savinink4, savininko teises ir pareigas

!gyvendinandiq institucij4. veiklos sriti, tikslus, uZdavinius, funkcijas, veiklos ru5is, Centro teises ir

pareigas, Centro veiklos organizavim4, finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, pertvarkymo,

likvidavimo tvark4.

2. Centro pavadinimas - Taurages Seimos gerovds centras.

3. Centro teisine forma - Taurages rajono savivaldybes biudZetine istaiga. fstaiga i5laikoma

i5 Taurages rajono savivaldybes biudZeto leSq.

4. Centro savininkas - Taurages rajono savivaldybe, kodas - I I I 107410, adresas -
Respubliko s g. 2, Taurage.

5. Centro savininko teises ir pareigas igyvendina Tauragds rajono savivaldybes taryba.

6. Centro buveine - K. Donelaidio g. 2l,Taurage. fstaigos duomenys kaupiami ir saugomi

Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas - 190457163.

7. Centras yra vieSas juridinis asmuo, turintis lkini, finansini, organizacini ir teisini

savaranki5kum4, antspaud4 su istaigos pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikoj e iregistruotuose bankuose.

8. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Europos Sqjungos teises aktais, Lietuvos Respublikos

socialiniq paslaugq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro isakymais, Taurages rajono savivaldybes tarybos sprendimais,

savivaldybes mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, Siais nuostatais

ir kitais teises aktais.

9. Centras yra socialiniq paslaugq istaiga, turinti strukt[rini padalinf - Nakvynes namus,

kurieveikl4vykdoadresu: TauragesDvaro g.24,TauragesDvarok.,Tauragessen.,Tauragesr.sav.

10 . Centras yra paramos gavejas.

^ tt. Centro vie5i praneSimai skelbiami Centro interneto svetaineje www.tauragessgc.lt.
:'

Informacija apie Centro veikl4 taip pat skelbiama Taurages rajono savivaldybes interneto svetaineje

www.taurage.lt ir kitose visuomends informavimo priemondse ir Vf Registrq centro leidZiamame

elektroniniame leidinyje,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".
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II SKYRIUS
cENTRo vEIKLos TIKSLAS, ts i.n tvtNIAI IR FUNKCIJOS

12' Centro paskirtis - teikti kokybi5kas socialines paslaugas Taurages rajono savivaldybes
gyventojams, siekiant uZkirsti keli4 asmens, Seimos, bendruomenes socialinems problemoms kilti bei
visuomenes socialiniam saugumui uZtikrinti.

13' Centro veiklos tikslas - pletoti ir teikti kompleksiskai socialines paslaugas, siekiant
didinti socialiai paLeidliamq asmenq galimybes savarankiskai integruotis ! visuomeng, mazinti
skurd4, padeti iveikti socialing atskirti, veikl4 grindLiantaukstos darbo kokybes principais.

14. Centro veiklos svarbiausi uZdaviniai:

l4'l teikti kokybi5kas socialines paslaugas asmeniui (seimai), del amziaus, neigalumo,
socialiniq problemq is dalies ar visiSkai neturindiam, neigijusiam arba prarudusiam gebejimus ir
galimybes savarankiskai pasir[pinti asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes
gyvenime.

14'2' igyvendinti socialiniq paslaugq teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas
funkcijas;

l4'3 pletoti socialiniq paslaugq ivairovg, atsizvelgiant gyventojq poreikius ir i centro
finansines galimybes.

15. {gyvendindamas uZdavinius, centras vykdo sias funkcijas:
15. I vertina asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreiki;
15'2 teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo,

transporto, maitinimo organizavimo bei kitas bendr4sias socialines paslaugas;

15.3 organizuoja ir teikia asmens higienos paslaugas;

15.4. teikia pagalbos i namus paslaugas;

l5'5' teikia socialiniq igudziq ugdymo ir palaikymo paslaugas seimoms, patiriandioms
socialinE rizikq;

15.6. teikia mediacijos paslaugas, seimoms, kurioms vykdoma atvejo vadyba;
l5'7' teikia laikino apnakvindinimo paslaugas socialing rizik4 patiriantiems asmenims;
l5'8' teikia intensyvios kriziq iveikimo bei intensyvios psichosocialines pagalbos paslaugas;
l5'9' teikia apgyvendinimo nakvynds namuose ar kriziq centruose paslaugas;
15. 10. aprlpina neigaliuosius technines pagalbos priemonemis;

15.1 1. i5moka socialines ir kitas iSmokas;

l5'12' koordinuoja atvejo vadybos procesus ir vykdo atvejo vadyb4 seimoms, patiriandioms
socialing rizikq;

l5' 13' teikia dienos uZimtumo, sociokulturines, asmeninio asistento paslaugas
neigaliesiems;
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15.14. teikia pagalbq globejams (rflpintojams), budintiems
Seimynq dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;

15.15. vykdo globos centro funkcijas;

globotojams, ivaikintojams,

15'16' teikia trumpalaikes socialines globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tevq
globos (taip pat neigaliems vaikams), tol, kol bus issprgstas vaikq gr4Zinimo t€vams arba globos
(rUpybos) nustatymo klausimas;

15'17' teikia ilgalaikes socialines globos paslaugas be tevq globos likusiems vaikams,
kuriems teises aktq nustatyta tvarka yra nustatyta nuolatine globa (taip pat ir neigaliems vaikams);

l5'18' teises aktq nustatyta tvarka administruoja globojamq (rupinamq) vaikq turt4, tvarko
i5 vaikq turto gaunamq pajamq ir iSlaidq apskait4;

l5'19' organizuoja ,,atokvdpio" paslaugas budintiems globotojams, globejams
nesusijusiems giminystes rysiais, globejams giminaidiams, seimynos dalyviams;

l5'20' organizuoja budindiq globotojq" globejq, nesusijusiq giminystes rysiais, globejq
giminaidiq' iteviq' Seimynq dalyviq paiesk4, vykdo pasirengimo globoti (r[pintis), priZiureti vaikus,
ivaikinti pagrindinius, specializuotus ir tgstinius mokymus;

15 '21 ' vykdo palydimosios globos paslaugos veikl4 be apgyvendinimo / su apgyvendinimu
Savarankisko gyvenimo namuose r 6-2r m. amZiaus j aunuoliams;

r5.22. teikia laikinosios prieZiDros paslaugas seimai su vaikais;
15.23. vykdo Bendruomeniniq vaikq globos namq veikl4;
15'24' rengia ar dalyvauja rengiant ir vykdant socialiniq paslaugq infrastrukt[r4

tobulinandius projektus ir programas, finansuojamus is ivairiq fondq lesq;
15'25' nagrineja ir atsako pagal savo kompetencijE i gyventojq paklausimus, prasymus,

skundus. pasir:lymus, iesko efektyviq ir veiksmingq priemoniq problemoms sprgsti;
15'26' renka' analizuoja ir apibendrina informacij4 apie istaigoje teikiamas socialines

paslaugas, apie atskiras gyventojq socialines grupes ir suveda duomenis i Socialines paramos
informacing sistem4 (SplS):

15'27' teises aktq nustatyta tvarka lanko gyventojus, suraso Buities ir gyvenimo s4lygq
patikrinimo aktus' uZpildo klausimynus del asmens veiklos ir gebejimo ivertinimo, rengia isvadas del
asmens gebejimo pasir[pinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;

15.28. pagal poreiki vykdo globejo (rfipintojo) pareigas,
veiksniq asmenq interesams valstybes ir savivaldybiq institucijose
organizacijose, gina jq teises;

atstovauja neveiksniq (ribotai

bei istaigose, nevyriausybinese

15'29' rengia centro biudZeto projekt4, valdo biudzeto asignavimus, naudoja biudzeto lesas
veiklai organizuoti ir s4matose numatytoms priemonems finansuoti;

15'30' rengia finansines ir statistines ataskaitas istatymq nustatyta tvarka ir garantuoja jq
teisingum4;
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15'31' organizuoja ir vykdo viesqjq pirkimq konkursus prekems ir paslaugoms isigyti;
l5 '32' bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybiq istaigomis ir institucijomis, sprendZiant

socialiniq paslaugq organizavimo ir teikimo klausimus;

15'33' pasitelkia savanorius nuostatuose nustatytos veiklos r[Sims vykdyti;
15'34' atlieka kitas istatymais ir kitais teises aktais numatytas funkcijas.

cENrRo urlllf5rn5iYi,. rR Rusys

16. pagrindine centro veiklos sritis - sociariniq paslaugq teikimas.
17 ' centro veiklos rusys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

vyriausybes patvirtint4 Ekonomines veikros rDSiq klasifikatoriq):
17 .1. pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas - 4r.20.20;
17 '2'kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas - 49.39;
17.3. kitq maitinimo paslaugq teikimas _ 56.29;

i7.4. kra5tovaizdlio tvarkymas _ g1.30;

17.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas _ g5.51;

17.6. kultnrinis Svietimas _ g5.52;

17.7. kitas, niekur kitur nepriskiftas, Svietimas _ g5.59;

17.8. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla - g6.90;

17 .9. kita stacionarine globos veikla _ g7 .90;
17.10. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, sociarinio darbo veikra _ gg.9;

17'11' nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais
asmenimis veikla - 88.10;

17 .12. vaikq dienos prieZilros veikla _ gg.9l;

17 '13 ' kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla -
88.99;

17.14. kita pramogq ir poilsi o organizavimo veikla _ 93.29;
17 .15. tekstiles ir kailiniq gaminiq skarbimas ir (sausasis) valymas _ 96.0r;
17.16. kita, niekur nepriskirta, informaciniq paslaugq veikla _ 63.gg.

c E N r R o';'r?fJ.lf io *r, 
" 
o,

l8' centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi
teisg:

18.1. tureti banko s4skaitas, antspaud4;
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l8'2' gauti is valstybes ir savivaldybiq institucijq bei istaigq informacij4, isvadas,pasi[lymus ir kitoki4 medaiagq,kurios reikia sprendziant centro kompetencijai priskirtus klausimus;l8'3' teikti atitinkamoms valstybes ir savivaldybes institucijoms pasi[rymus der socialiniqpaslaugtl' vaiko teisitl apsaugos, vaikq globos (rupybos), ivaikinimo ir kitq pasraugq teikimo;18'4' pagal kompetencij4 teises aktq nustatytatvarkasudaryti sutartis, bendradarbiauti sufiziniais ir juridiniais asmenimis;

18.5. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
veiklos tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;

istatymo nustatl.ta tvarka gauti param4

18'6' vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius socialinius, svietimo ir kitus projektus;18'7' naudotis kitomis istatymq ir kitq teises aktq nustatytomis teisemis.
19. Centro pareigos:

19'1' uztikrinti kokybisk4 sociariniq pasraugq teikim4 ir programq vykdym4;
I 9 .2. uZtikrinti sutartq j siparei goj imq vykdym 4;
I 9.3. sudaryti s4rygas nuoratiniam specialistq kvalifikacijos tobulinimui;
19.4. Centrui skirtus asignavimus naudoti pagal paskirti;
19'5' vykdyti kitas istatymq ir teises aktq pavestas funkcijas.

cENrRo vErKLos oRGANrz^rrIrXIt'yiENDrNANiros rNsrrrucrrosKOMPETENCIJA

20. Centro savininko kompetencija:

20.1 . tvirtina ir keidia Centro nuostatus;

20'2' priima sprendimus del centro buveines pakeitimo,
padaliniq steigimo ir iq veikros nutraukimo, skiria ir atreidzia
komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus.

20.3. tvirtina Centro veiklos ataskaitas.

20'4' nustato didziausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq centre ir darbo uzmokesdio fond4;20.5. tvirtina socialiniq paslaugq kainas;
20'6' skiria ir tvirtina centro biudZeto asignavimus;
20'7' sptendaia kitus Lietuvos Respublikos istatymq.ir kitq teises aktq ir savininkokompetencijai priskirtus klausimus;

21 ' centrui vadovauja direktorius, kuri i pareigas teises aktq nustatyta tvarka priima ir is jqatlei dZia Taurages raj ono savi val dy b es m eras.

22' centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus Taurages rajono savivaldybes merui.23. Centro direktorius:

23 '7 ' organizuojacentro d'arbq,telkia kolektyv4 centro tikslams ir uZdaviniams igyvendinti,k[rybinei veiklai, profesiniam tobulejimui;

reorganizavimo ar likvidavimo,

likvidatoriq, sudaro likvidacing
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23'2' uztikrina efektyvq centro materialiniq, finansiniq bei Zmogiskqiq istekrirrpanaudojim4, atsako uZ centro veikl4 ir teikiamq sociariniq pasraugq kokybg;23'3' vykdo Lietuvos Respublikos istatymus, vyriausybes nutarimus, kitus socialiniqpaslaugq teikim4 regramentuojandius dokumentus, jam nustatytas pareigas;
23'4' tvirtina centro veiklos program4, vidaus organizacing struktDr4, vidaus darbo tvarkostaisykles' darbuotojq pareigybiq s4ras4, nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiqskaidiaus' darbuotojq pareigybiq aprasymus, centro padariniq ar skyriq veiklos organizavimotvarkas' Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat ,,atvarkapriima ir atreidZia iscentro darbuoto'ius' uZtikrina centro darbuotojq kvalifikacijos kelim4, skatina juos ir skiriadrausmines nuobaudas;

23.5. nustato Centro darbuotojq darbo
uZmokesdiui skirtq leSq.

uZmokestj ir priemokas, nevirSydamas darbo

23'6' atstovauja centrui visose valstybes ir savivardybes institucijose, asociacijose;23'7' sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, nevyriausybinemisorganizacijomis' labdaros ir paramos fondais, savanoriais, rfipinasi centro tarptautiniais rysiais;23'8' vykdo organizacrng' Dking ir finansing centro veikr4, uztik-rina Taurages savivardybesbiudZeto' kitq lesq efektyvq panaudojim q pagalpaskirti ir materiariniq vertybiq apskait*, naudoja

;::J,H;"#:atuose 
nurodvtiems uZdaviniams vvkdvti ir tik pagar asignavimq valdytojq

23'9' garantuoja' kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatym4teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;
23'10' teikia informacij4 visuomenei apie centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
23' 1 1' reidzia isakymus j o kompetencij ai priskirtai s krausimai s ;23'12' uZtikrina' kad centre butq laikomasi istatymq, kitq teises aktq bei centro nuostatq;23 '13 ' atlieka kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.24' centro direktorius yrabiudzeto asignavimq valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas,vadovaudamasis Lietuvos Respubrikos biudZeto sandaros istatymu.25' centro direktorius atsako uz Lietuvos Respubrikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4sicentre' uZ demokratini centro valdym4, bendruomenes nariq. informavim4, tinkam4 funkcijqatlikim?, nustatytq centro tikslq jgyvendinim4, centro veiklos rezultatus.

,u,r rrr,lrur,u]];:*am4 
pareigq vvkdvm4 centro direktoriui gari bDti taikoma atsakomybe teises

27. Centro darbuotojams darbo uZmokestis
istatymq ir kitq teises aktq nustat ytatvarka.

mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

6

28' Laikinai centro direktoriui nesant Centre (sergant, isvykus i komandiruotg, atostogqmetu ir kt')' 'io funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas sociariniams reikarams.
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29' Datbuotojai i darbE centre priimami ir atleid,Liami Lietuvos Respublikos Darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

30' centro darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respubrikos istatymq ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.

31. Centro direktorius, socialiniai darbuotojai ir kiti
tobulina teises aktq nustatyta tvarka.

specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4

32' centras turt4 valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos istatymq ir kitqteises aktq nustat yta tv arka.

33. Centro finansavimo Saltiniai yra:

33.1. Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto tiksriniq dotaciiq lesos;
33.2. Taurages rajono savivaldybes biudZeto le5os;

33'3' Lietuvos' uZsienio fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos arkitaip teisetais bDdais perduotos resos, tikslines paskirties resos pagar pavedimus;
33.4. lesos, surinktos is mokesdiq uZ suteiktas socialines paslaugas;
33.5. kitos teisetu bDdu igytos leSos.

34' Gautos nebiudZetines lesos (iei j.l naudojimas nenurodomas
pagal Centro direktoriaus patvirtint4 s4mat4.

35. centro veiklos priezi[ra atliekama teises aktrr nustatyta tvarka.
36' centro veiklos ir isores finansini audit4 atlieka Taurages rajono savivaldybes kontrolesir audito tarnyba.

37' fstaigos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolesir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.
38' fstaigos finansines veiklos kontrolg vykdo ir kitos institucijos ar istaigos Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 ' centras likviduojamas. reorganizuojamas ar pertvarkomas teisds aktq nustatyta tvarka.

cENrRoruRrAs,*,^rggl.ryl{}^{#Lffi l.vARKA,FrNANsrNESvErKLos
KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRftZiTTR,i 

tVIItlL'

konkrediai) naudojamos

Direktore
Danguole Radkauskiene


