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MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALROS CENTRO NUOSTATAI
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I SKYRIUS
I}ENDROSIOS NUOSTATOS

.

1. Marijampoles socialines pagalbos centro nuostatai (toliau-Nuostatai)

reglamentuoja
priklausomybq,
savininkq,
fonnq,
(toliau-Centras)
teising
Marijampoles socialines pagalbos centro
savinir*o teises ir pareigas igyvendinandiq institucij4, veiklos teisini pagrind4, sritis, r[Sis, tiksl4,
uZdavinius, f'unkcijas, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemim4 i darbq ir jq darbo
apmokejirno tvark4, turto, lesq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Centro veiklos
prieZi0r4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4,
2. Centro teisine forma - biudZetine istaiga,
3. Centro savininkas - Marijampoles savivaldybe.
4. Centro buveine - BaZnydios g. 19, 68298 Marijampole.
5. Centro finansiniai rnetai sutampa su kalendoriniais.
Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis flkini, finansini, organizacini
savarankiSkum4, turintis herbini antspaud4 su savo pavadinimu, blank4 su pavadinimu,
atsiskaitom4jq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4,
7. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, [,ietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos socialiniq paslaugq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teises aktais, Marijampoles savivaldybes
tarybos sprenclirnais, Marijarnpoles savivaldybes mero potvarkiais, Marijampoles savivaldybes
administracijos direktoriaus iiakymais, kitais teises aktais bei Siais Nuostatais.
8. Centro veiklos laikotarpis yra neterminuotas.
9. Centras yra paramos gavejas.
10. Jei veiklai, numatytai Centro nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokiq licencij4
(leidim4) Centras privalo tureti.

6.

II SKYIUUS
SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS
I L Centro savininko teises ir pareigas igyvendina Marijampoles savivaldybes taryba,
12. Marijampoles savivaldybes taryba:
12.

i. tvirtina ir keidia Centro

nuostatus;

i2.2. nustato (tvirtina) leistin4 didZiausitl Centro pareigybiq skaidiq;
12.3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
12.4. priima sprendirn4 del Centro reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
12.5. priima sprendirnil del Centro {ilialq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
12.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komistjA ir nutraukia jos
igaliojimus;
12.7, tvirtina finansiniq ataskaitq rinkinius ir Savivaldybes tarybos reglamento nustatyta
tvarka i5klauso Centro vadovo rneting veiklos ataskait4;

12,8, nustato atlygintinq paslaugq ikainius, i5skyrus atvejus, kai ikainiai yra nustatytt
kituose teises aktuose;
istatymuose arba jq pagrindu priimtuose
IZ.g. rprrnOZii titur istatymuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.

III

SKYRIUS

CENTRO TIKSLAS, UZDAVINIAI, VDIKLOS SRITYS IR ROSYS

{s

13. Centro veiklos tikslas - suteikti pagalb4 asmeniui (Seimai), del amZiaus, neigalumo,
gebejimus ar
socialiniq problemq iS dalies ar visi5kai neturindiam, neigijusiam arba praradusiam
gyvenime.
galimybes sauaranklskai ropintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes
i4. Centro uZdaviniai:
14.1, Marijampoles savival<lybes teritorijoje gyvenantiems asmenims organizuoti ir teikti
gyventojq
kokybi5kas bendr4sias, socialines prieZiflros, socialines globos paslaugas, atsiZvelgiant i
poreikius ir Centro galimYbes;
14.2, tenkiriti Marijampoles savivaldybes gyventojq gyvybinius poreikius ir sudaryti
padaryti;
Zmogaus orumo neZeminandias gyvenimo s4lygas, kai Zmogus pats nepajegia to
14,3. ugclyti, stiprinti, grqLinti Zrnogaus gebejirn4 pasir[pinti savimi, integruotis i
visuomenE, puA.ii iveifti socialing atskirli, sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) galimybes
savarankiSkai sprgsti savo socialines problemas;
14.4. uZkirsti keliq asmens, Seimos, bendruomenes socialinetns problemoms
14.5. uZtikrinti visuomenes socialini saugum4;
14.6. igyvendinti sooialiniq paslaugq teikimo programas ir projektus.
15. Centro veiklos sritYs:

kilti;

15.1. teikti clienos socialines globos paslaugas institucijoje asmenims, turintiems intelekto
sutrikimq;
ilgalaikes socialines globos paslaugas senyvo amZiaus,
15.2. teilcti trumpalaikes

ir

suaugusiems asrnenims ir asmenims su negalia;
15,3. teikti pagalbos i nantus ir dienos socialines globos paslaugas astnens namuose;
15.4, teises akiq nustatyta tvarka, moketi piniginq iSmok4 - pagalbos pinigus;

15,5, teikti specialaus transporto organizavimo paslaugas pagal poreikius asmenims, kurie
del sveikatos probiemq negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
pagalbos priemonemis;
1 5,6, apmpinti savivaldybes gyventoj us teohnines
i5,7, teikti socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo paslaugas institucijoje asmenims su
negalia;

15.8. teikti laikino apnakvinclinimo ir apgyvendinimo paslaugas asmenims, neturintiems
gyvenamosios vietos ar dei patirto snlurto, prievartos ar kitq prieZasdiq negalintiems ja naudotis;
15.9. teikti intensyvi4 kriziq iveikimo pagalbq moterims su vaikais, kai, nesuteikus Siq
paslaugq, i5kyla gresme asmens sveikatai ar gyvybei;
15.10, vykdyti vaikq clienos uZimtumo centrq veikl4, teikti vaikams socialiniq igUdZiq
ugdy.mo ir palaikymo paslaugas institucijoje;
jos vaikui;
1 5. i 1 " teikti socialines paslaugas, kit4 reikiam4 pagalb4 Seimai ir
15,12. igyvendinti vaiko atstovo pagal istatym4 teises, numatytas Civiliniame kodekse;
15.13. vykdyti btsimq giobejq (rupintojq), iteviq ir budindiq globotojq paie5k4 bei vesti
moky'mus;

15,14. organizuoti ir teikti reikiamq pagalb4 visiems ivaikintiems vaikams, socialiniq
giminaidiq globo.iamiems (rupinarniems) vaikams, budindiq globotojq
globe_iq, globejq
-vaikams
bei budintiems globotojams, socialiniams globejarns, globejams
iriZi,irimiems
giminaidiams, iteviams ar asmenims, ketitrantiems jais tapti;
15.15. vertinti asmens galimybes pasinlpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
sai'aranki5kai ar naudo.jantis pagalba konkredioje srityje ir parengti iSvad4;
15.16. organizuoti kornpieksines paslaugas Seimai ir jos vaikui;

15"17. teikti integralios pagalbos paslaugas;
bfitiniausiais daiktais, r'[bais;
1 5. I 8. apr[pinti bendruomenes narius
socialinE integracijq;
15.19. organizuoti ir vyk<tyti prieglobsti gawsiq uZsieniediq

sveikatos prieZi[ros paslaugas,
15.20. organizuoti ir teises-unfi nuriiyta tvarka teikti
uZtikinandias asmens fizing ir psichinq sveikat4;
atvejo vadybos pfocesus'
15.2L vykdyti atvejo uu,lybo* funkcijas ir koordinuoti
pagal Ekonornines veiklos r[5iq
(kodas
16. Socialines pagalbos centro u.iklo, r(i5ys
klasifikatoriq):
_ r:_^_:-:^^,,o(
on rn\
(86'90'10),
16,i. viduriniojo meclicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams-n-eligoninese
globos veikla (87.30);
16,2, stacionurin" pugyurnutiq ir neigaliq asmenq
pagyvenusiais ir neigaliais
16.3. nesusijusio su apgyvendiniriru socialinio- darbo su
asmenimis veikla (88, I 0);
16,4. vaikq clienos prieZifiros veikla (88'91);
16.5, kitas mokYmas (85'5);
16.6, kitas keleivinis sausumos transportas (a9'3);
16,7, kita apgyvendinimo veikla (55'90);
socialinio darbo veikla
16.8. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
(88.ee).

IV SKYRIUS
CEN'IROVAI,DYM0ORGANAIIRJIJKOMPETENCIJA
konkurso bfrdu, Direktoriq priima
17. Centrui vadovauja direktorius, kuris renkamas vie5o

i

me'as. centro direktorius pavaldus
pareigas ir atleidZia is pur.igq Marijampoles savivaldybes
savivaldybes tarybai'
irrtoriiun'poles savivaldybis mJrui ir atskaiiingas Marijampoles
18, Centro

direktorius:

18,1. organizuoja centro clarbq

ir

atsako

ui. nustatytq centro tikslq

ir

uzdaviniq

vykdym4;
igyvendinim4 ir pavestq funkcijq
Centro struktiir4 ir
18.2. atsiZvelgdamas teises aktq reikalavimus, keidia ir tvirtina
leistino pareigybiq skaidiaus ir
darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevirSydamas nustatl4o diclZiausio
metinio darbo uZmokesdio fbndo;
pareigybes aprasymus,
1g.3. tvirtina stfukt[riniq padaliniq nuostatus, tvirtina darbuotojq
saugos, civilines saugos instrukcijas,
vidaus tvarkos taisykres, darbq saugos ir sveikatos, gaisrines

i

darbo

norrnas;

t .. r , -- -:-^:-^^.
r[pinast
paskatinimus,

1g.4, skiria Centro darbuotojarns drausmines nuobaudas bei
metodik4;
darbuotojq kvalifikacija ir profesionalumu, tobulina darbo
jarbuotojq
atlieka kasmetini darbuotojq veiklos
koeficiertt4,
algos
pareigines
1g,5, nustato
vertinim4;

premijas, kitus
darbuotojams teises aktq nustatyta tvarka priemokas,
mokejimus, nevir5ydamas darbo uZmokesdiui skirtq le5q;
klausimais, kitus
1g.7, pagal kompetencij4 leidZia isakymus Centro darbo orgatrizavimo
jq vykdym4;
tvarkornuosius dokumeniur, otguttizuoj a ir kontroliuoj a
1g.6" nustato

ir skiria

18,8"strtlarociarbogrupes'kornisiias;

. ,--- :
visose istaigose ir
Itt.9, pagal savo kompetenoij4 veikia Centro vardu, atstovauja Centrui

organizacijose;
valdZios ir valdymo
1g.10. pagal kompetencij4 atstovauja Centr4 teismuose, valstybinese
ir juridiniais
fiziniais
ir uZsienio
institucilose, taip pat santykiuose su kitais Lietuvos Respublikos
asmenimis;
Centro vardu suclaro sutartis, pasiraSo susitarimus, iSduoda igaliojimus,-atidaro
kitus asmenis vykdyti direktoriaus
kitas s4rkaitas,

lg.ll.

bankuose atsiskaitom4sias
kompetencijos funkcij as;

ir

igarioja

18.12. analizuoia Centro veiklos ir valdymo i5tekliq bflklg, planuoja Centro materialinius
finansinius i5teklius, atsako uZ jq panaudojim4 ir r,ykdo su tuo susijusias funkciias;
18.13. garantuoja, kad teikiarni ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi;

ir

18.14. teises aktq nustatyta tvarka disponuoja Centrui priskirtu turtu ir le5omis, uZtikrina
racionalq bei tikslini leSq bei turto panaudojimq, turi para5o teisg banko dokumentuose;
18.15. u|tikrina, kail Centro veikloje butq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq,
vykdomi Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimai, socialines apsaugos darbo ministro
isakymai, savivaldybes institucijq sprendimai, kiti teises aktai;
I 8.16, tvirtina istaigos strategini veiklos plan4;
18.17. sudaro meting Centro pajamq ir i5laidq s4mat4;
18,18. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Marijampoles savivaldybes tarybai;
I 8. 1 9. teikia informacij 4 visuomenei apie Centro veikl4 ir toikiamas paslaugas;
18.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
nebuvimo darbe atvejais pavaduoja Centro direktoriaus
19. Centro direktoriq
jam
nesant Centro direktoriaus pavaduotojas bendriesiems
darbui,
pava<lucltojas socialiniam

ir

${

jo

-

reikalarns.

20. Direktorius istatymq nustatyta tvarka turi teisg:
20.L gauti inforrnacij4, dokumentus socialines paramos bei paslaugq organizavimo ir
teikimo klausimais i5 Marijampoles savivaldybes tarybos, Marijampoles savivaldybes mero'
Marijampoles savivaldybes administracijos strukturiniq padaliniq, kitq [staigq;
20,2. kviesti kvalifikuotus specialistus, socialinio darbo ekspertus svarbiems ir sudetingiems
klausimams nagrineti;
20.3, dalyvauti svarstant ir tvirtinant Centro biudZet4;

20,4. teikti pasirilymus ivairioms institucijoms, fbrmuojandioms bei igyvendinandioms
socialines paramos politik4 del socialiniq paslaugq tobulinimo bei infrastruktUros pletojimo;
20,5, organizuoti seminarus, susitikimus bei kitus renginius, reikalingus socialiniq paslaugq
teikimo sistemai tobulinti,

V SKYRIUS
DARTIUOTOJTJ PRTBMTMO I DARB.{ IR DAI{BO APMOKfJIMO TVARI(A
21. Centro darbuotojus i darb4 priima ir i5 jo atleidZia Centro direktorius Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, pasira5o su jais darbo sutartis.
22, Centro clirektoriaus pareiging alg4 (menesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys),
priernokas, premijas ir kitas darbo apmokejimo s4lygas nustato Marijampoles savivaldybes meras.
23. Centro darbuotoiq pareiging algq (rnenesine alga - pastovioji ir kintamoji dalys),
priernokas, premijas ir kitas darbo apmokejimo s4lygas nustato Centro direktorius vadovaudamasis
teises aktais, reglamentuo.jandiais darbo aprnokejimo tvarkq ir Marijampoles savivaldybes tarybos
sprendimais.

24. Socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai atestuojami teises aktq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
CENTRO '[URTAS, LESOS IR JV NAUDOJIMO TVARKA
25. Centro igytas turtas nuosavybes teise bei Savivaldybes tarybos perduotas Centrui

priklauso savininkui, o Centras 5i tur14 valdo, naudoja ir disponuoja teises aktq nustatyta tvarka.
26. Centro le5q Saltiniai:
26, 1 . valstybes ir Marij ampoles savivaldybes biudZeto asignavirnai;
26.2, valstybes investioiniq programq le5os;
26.3. Europos S4jungos proiektq le5os;
26,4. Lietuvos ir uZsienio fbndtl asignavimai;
26.5, leSos, gaullamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testarnent4;

26,6. paiamos uZ teikiamas paslaugas;
26.7' kitos teisetai igytos le5os'
vadovaujantis siq lesq panaudojimq
Visos 26 punkte isvardytos lesos naudo.iamos

27,

reElamentul|trJ:;f,::i:i'#ffi?:Ip p*
naudoja paramos teikejo
nl*al,teslamentq, centras
numatytai veiklai'
alba testatoriaus nurodytnu nuostatuose
..--*^+,+oi ir iorcrwmrr ne,raudZiama'
2g.CentrolesosnaudojamosSiuoseNuostatuosenumatytaiiristatymqnedraudZiamai
uttotut'ro.
ir finansing atskaitomybg tvarko Lietuvos
centras buhartering apskait* organizuoja
,ry

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'

F,TNANSINES

VII SKYRIUS
VEIKLOS PRIEZIURA
VEIKL,OS KON'fnO[n ln CnNrnO

Marijarnpoles.savivaldybes administracija'
31. Centro veiklos prieziflrq atlieka
ir audito
oo rrautiiampoles savivaldybes kontroles
32. centro firansines veiklos r""it.ri "vt
centralizuota vidaus audito tarnyba'
tarnyba bei MarijamfolJ, ,uuiuuldybes

VIII

SKYRIUS

PRANESIMU SKELBIMO TVARKA

33.CentroviesipranesimaiskelbiamiCentrointernetiniamepuslapyjewww.mspc.lt"
www,marijampole'1t.

IX SKYzuUS
KEITIMO TVARKA
NUOSTATV
CENTRO
34. Centro Nuostatai keidiami
savivaldybes tarybos

ir

papildomi centro direktoriaus

iniciatyva'

ar

Marijampoles

+-,i*ino r\r{or.iiqrnnnles savivaldvt '
35.Centronuostatus,jqpakeitimusarpapildymustvirtinaMarijampolessavivaldybes

taryba.
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X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36,Centrasreorganizuojamas,likviduojarnll..arpertvarkomas.Marijampolessavivaldybes
Respublikos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
tarybos sprendim', vao;uauiunii, t i.tuvos
tvarka'
fi,,aZ.tiniq istaigq istatymo ii tcitq teises aktq nustatlta

centro
N'farij ampoles socialines pagalbos
direktore
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Vilma Ratkevidiene

