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BITJDZETINES ISTATGOS NEIGALTVJIJ CENTRO,,KLAIPEDOS LAKSTUTE"
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Neigaliqiq centras ,,Klaipedos lakStute" (toliau - Centras) yra biudZetine istaiga, teikianti
bendr4sias ir speciali4sias socialines paslaugas Klaipedos miesto gyventojams, iSlaikoma iS
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;
1,2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
1,3, priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
1 .4. priima sprenditn4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
1.5, skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos
jgaliojimus.
1,6. sprendZia kitus I-ietuvos Respublikos !statyrnuose bei teises aktuose ir Centro
nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus,
2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, socialines apsaugos ir darbo
ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos dilektoriaus, Socialinio departamento direktoriaus bei Socialines paramos skyriaus
vedejo isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais,
3, Centro veikl4 koordinuoja Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Socialiniq
reikalq departamento Socialines paramos skyrius,
4. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis Dkini, finansini, organizacini ir teisini
savarankiSkum?, savo antspaudE, s4skaitas bankuose. Centro vieSieji prane5imai skelbiami Centro
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5. Centro buveine - Lak5tudiq g, 6, L,T-91196 Klaipeda, ir PaneveZio

g.2.

LT-92307

Klaipeda,
6, Centro Dkiniai metai sutampa'su kaler-rdoriniais nretais,
7. Centras vykdo veikl4. kurios kodai pagal Ekonomirres veiklos r[Siq klasifikatoriq yra:
- nesusijusio su apgyvendinirnu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais
asmenimis veikla - 88.10;
- sausumos transpotlui budingq poslaugq veikla - 52,21;
- kita Zmoniq sveikatos prieZiDros veikla - 86,90;
- viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese - 86,90.10,
8, Centro veikla yra neterminuota,

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
9, Pagrindinis Centro tikslas - padeti asmenims nuo 18 m., turintiems psichikos ir elgesio
sutrikin-rq, integruotis i visuomeng. gerintijq gyvenimo kokybg bei ugdytijq kasdienio gyvenimo ir'
darbinius igudZius.
10. Centro funkciios:

informacijos ir konsultacijq Centre teikiamq socialiniq paslaugq klausimais teikimas;
10.2, tarpininkavimas ir asmenq atstovavimas kitose fstaigose ir institucijose;
10.3. bendradarbiavimas su valslybes ir savivaldybes jstaigomis ir instituci.jomis;
10,4. socialiniq paslaugq pletros prograntLl rengimas ir jgyvendinimas;
i0.5. pagalbos i namus paslaugos organizavimas ir teikimas;
10.6, dienos socialines globos paslaugq Centre organizavimas ir teikimas;
10,7. dienos socialines globos paslaugtl asmenims namuose organizavtmas ir teikimas;
10.8, specialaus transporto paslaugq asmenims, kuriems teikiamos dienos socialines globos
paslaugos centre ir asmens namuose teikimas;
I 0. 9. soci okultltriniq paslaugq organi zavimas.
10. f .

III. CENTRO

TEISES

Vykdydamas nuostatuose numatyt4 veikl4, Centras turi Sias teises:

1

1,

1

1.1. naudoti, valdy'ti perduot4 patikejimo teise turt4 bei disponuoti

juo

jstatymq,

Vyriausybes nutarimq, Savivaldybes tarybos sprendimq bei kitq teises aktq nustatytatvarka;
I 1,2, naudoti Centro le5as nuostatuose numatytiems tikslams igyvendinti;
11,3, kreiptis j savinink4 del Centro nuostatq papildymo ir pal<eitimo;
11.4. savininko leidir-nu stoti jne pelno organizacijq asociacijas ir dalyvautijq veikloje;
I 1,5, gauti param4;
1 i,6, rengti ir igyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalailces programas ir projektus:
11,7. teikti pasi[lymus rengiant socialiniq paslaugq teikim4 reglamentuojandius valstybes ir
Savivaldybes norminiq teises aktq projektus;
1 1,8. pagal savo kompetencij4 ber-rdradarbiar.rti ir palaikyti rySius su Lietuvos bei r.rZsienio
valstybiq atitinkamomis instituciiomis ir tarptautinemis organizacijomis, dalyvauti igyvendinant
tarptautiniurs. proj ektus

;

11.9. teikti pasiulymus savininkui del Centro teikiamq socialiniq paslaugq ir vykdomq
funkcij q or ganizavimo ir tobulinimo;
11.10. bendradarbiaujant su Socialines paramos skyriumi analizuoti Centro teikiamq
socialiniq paslaugq poreiki Klaipedos mieste.
12, Centras gali tureti ir kitq teisiq, jeijos nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams.
Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBE
13. Centrui vadovauja direktorius, kuri skiria i pareigas ir atleidZia i5.iq-Klaipedos miesto
savivaldybes meras. Meras igyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su Centro direktoriaus darbo
santykiais I-ietuvos Respublikos darbo kodel<so ir kitrl teises aktLl nustatyta tvarlca,
14. Direktorius:
14,1. vadovauja centro darbui, organizuo.ja, planuoja, kontroliuojabentro darb4 ir atsako uZ
centro veikl4 bei savo funkcijq ir pareigq vykdyrn4;
14,2. priima, perkelia, nuSalina nuo darbo, atleidZia i5 darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas
centro darbuotojus;
14.3, uZtikrina, kad butll laikomasi jstatymq ir kitq teises aktq;
14,4. skatina istaigos darbuotojus ir taiko jiems drausmines nuobaudas;
14.5. tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq apraSymus, nustatydamas pareigybes paskirti,
specialiuosius pareigybes reikalavimus, funkcijas bei pavaloum4;
14,6. nustato istaigos darbuotojq atlyginimus, priedus bei priemokq dydZius, nevirSijant
Centrui skirtq asignavimq darbo uZn-rokesdiui;
14.7,leidLia isakymus. organizuoja jq vykdymo kontrolq;
14,8. tvirtina istaigos programas ir ataskaitas;
14,9. istaigos vardu sudaro sandorius ir atstovauja istaigai;

4.10, uZtikrina centro darbuoto.iq kvalifikaciios tobulinim4;
14.1 l, r"rZtikrina centro darbuoto.iq darbq saug4;
14.12. arsako uZ n-raterialiniq vertybiq apsaug4. apskaitq ir rraudoiimq pagal paskirti'
15. DraudZiama derinti Centro direktor'iaus pareigas su vyriausiojo finansininko pareigomis,
16, Buhaltering apskait4 Centre vyl<do vyriausiasis finansininkas. Vyriausiojo finansininko
funkcijas pagal sutarti gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone.
li. Vyriausiasis finansininkas buhaltering apskait4 tvarko vadovaudamasis istatymais.
Vyriausybes nutarimais. Finansq n-rinisterijos, steigejo patvirtintais dokumentais. kitais teises aktais
|

i 5iais nuostatais.
18. Kiekvieno Centro darbuotojo bendrieji tikslai. uZdaviniai, funkcijos, pareigos, teises ir
kitos
atsakomybe nustatomi darbuotojq pareigybiq apra5ymuose. Darbuotojams gali b0ti pavestos ir
be

funkcijos bei pareigos teises aktq nustatyta tvarka.

19. Direktoriaus laikinai nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina

direktoriaus
pavedama
ir
gali
buti
eiti
laikinai
pareigas
pavaduotojas. Teises aktq nustatyta tvarka direktoriaus
lcitam Centro darbuotoj ui.
20, Centro diiektorius tvirtina istaigos struktur'4 ir pareigybiq s4ra54" nevir5yclamas
Savivaldytres administraci.ios c'lirektoriaurs nLrstatyto clidZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir
asignavimq valdytojo skirian-rq leSq darbo urZmokesdiui.

V. DARBUOTO.IU PRIEMIMO I DARBA IR APMOKEJIMO TVARKA
21. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
ir kiti teises aktai.
22. Celtro darburoto.jq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises al<tq nustatyta tvarka.

VI. TUR'iAS IR LESOS
23. Centras patikejimo teise perduot4 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu
savivaldybes turt4 uuldo, naudoja bei disponuoja juo fstatymq nustatyta tvarka, {gytas i5 lstaigai
skirtq valstybes leSr-1, Savivaldybes asignavimrl bei kitq finansavimo Saltinir"l nematerialusis,
ilgalaikis ir trun-rpalaikis materialusis turtas naudojarnas ir nura5omas Lietuvos Respr-rblikos
istatynlq nustatyta tvarka.
24. Centro finansavimo Saltiniai:
24.7. savlaldybes biudZeto le5os;
24,2. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetams;
24.3, valslybes institucijq leSos programoms vykdyti;
24.4. uL suteiktas socialines paSlaugas galltos leSos;
24,5. parama yadovaujantis l-ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu;
24.6. kitos teisetai ig>'tos lesos ir turtas'
25, Centras lesas naudoja Lietuvos Respublikos teises aktq r-rustatyta tvarka.
26. Centro direktorius istatymq numatyta tvarka atsa$o uZ programq vykdym4, programll
s4matq sudaryrn4 ir vykdym4, nevirSijant patvirtintq asignavimq, taip paL uL efektyvq, atitinkanti
programose nustatytus tikslus, paskirtq asignavimq naudojim4'
2J . CenIro buhalterine apskaita ir atskaitomybe tvarkoma Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

VII. VETKLOS KONTROLE
28. Celtro veikla kontroliuojama vadovaLrjantis Lietuvos Respubiikos istatymais ir kitais
teises aktais. Savivaldybes institucij q patvirlintais dokumentais.
29. Centro finansines veiklos kontrole atliekama jstatymq ir kittl teises alctrl nustatyta tvarka'

4

30, Centro administracija privalo pateikti savininkui, valstybes kontroles institucijoms .jq
reikalaujamus su istaigos veikla susijusius dokumentus.
31, Centro direktorius uZ savo veikl4 atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui
meting vadovo ataskait4,

VIII. BAIGIAMOS NUOSTATOS
32, Centras gali buti reorganizuojamas arba Iikviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka,
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