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1 . fstaigos pavadinimas - Neringos socialiniq paslaugq centras (toliau - Centras), lregistruotas
Juridiniq asmenq registre, kodas - 302303230.

2. Centras - ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, igyvendinantis
savivaldybes funkcijas socialiniq paslaugq teikimo srityje.

3. Teisine forma - biudZetine israiga.
4' Centras -juridinis asmuo, turintis ukini, organizacini savaranki5kum4, savo sqskaitas bankq

istaigose, antspaud4, nuostatus.
5. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo le5omis. Jeigu Centro prievolems padengti lesq

nepakank4 prievolds padengiamos Neringos savivaldybes leSomis nevir5ijant Centro teises aktq
nustatJrta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertes.

_ 6. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais ir Biais nuoitatais.

7. Buveine - Taikos g. 11-2, LT-9312l Neringa.
8. Centro veikla neterminuota.
9. Cenho iikiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. Centrui draudZiama:
10. I . bfti kitq juridiniq asmenq dalyve;
10.2. steigti atstorybes;
10.3. uZtikrinti kitq asmenq prievoliq vykdym4.
I 1. Centras yra labdaros ir paramos gave.jas.

NERINGOS SOCIALINIU PASLAUGV CENTRO NUOSTATAI

I SKYRJUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

II SK\T.IUS
SAVININKAS, JO TEISES TR PARXIGAS IGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS

KOMPETENCIJA

12. Savininkas - Neringos savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
1 3. Savininkas perduoda Centrui patikejimo teise valdyti patalpas ir finansuoja Centrq pagal

patvirtint4 asignavimq s4mat4 bei Centro paruoStas veiklos programas.
14. Centro veiklq kontroliuoja savininkas ir kitos Lietuvos Respublikos teises aktuose

nurodJtos institucijos.
15. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Neringos savivaldybes taryba

(toliau - Savivaldybes taryba), kuri turi Sias teises ir pareigas:
15. I . tvirtina Centro nuostatus;
15.2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
15.3. priima sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
15.4. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
I 5.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukiajos jgaliojimus;
15.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.



III SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FT'NKCIJOS

16. Centro veiklos tikslas - sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyri ar stiprinti geb6jimus ir
galimybes savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryiius su visuomene,

taip pat padeti fveikti socialing atskirtf.
17. Centro veikla (pagal EVRK):
88.10 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla;
88.91 vaikq dienos prieZitros veikla;
88.99 kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
49.39 kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;
85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas;
85.60 Svietimui bfidingq paslaugq veikla;
96.09 kit4 niekur kitur nepriskirta" asmenq aptamavimo veikla;
86.90 kita Zmoniq sveikatos prieZiiiros veikla;
56.29 kiq maitinimo paslaugq teikimas;
68.20 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.
18. Centras gali uZsiimti ir kita veiklq nedraudijama Lietuvos Respublikos teises aktq ir

savininkui leidus.
I 9 . Centro uZdaviniai :

19.1. plesti socialiniq paslaugq ivairovg, uZtikrinti geros kokybes ir nustagrtus reikalavimus
atitinkandias socialines paslaugas;

19.2. suteikti pagalb4 asmeniui (Seimai) del amZiaus, neigalumo, socialiniq problemq i5 dalies
ar visi5kai neturindiam, neigijusiam arba praradusiam gebejimus ar galimybes savarankiSkai r0pintis
asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime;

19.3. uZkirsti keli4 asmens, Seimos, bendruomen6s socialinems problemoms kilti, taip pat
uZtikinti visuomends socialini saugum4;

19.4. budintiems globotojams, globejams (rDpintojams), Seimynq dalyviams, iteviams ir kartu
gyvenantiems jq Seimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, tevq globos netekusiems
vaikams, ivaikintiems vaikams, globejq (rupintojq) globojamiems (rupinamiems) vaikams,
Seimynoje globojamiems (rupinamiems) vaikams, budindiq globotojq priZiiirimiems vaikams bttq
prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacine, psichosocialind, teisine ir kita pagalb4 siekiant
tinkamo vaiko, ivaikio ugdymo ir auklejimo Seimai artimoje aplinkoje.

20. Centro funkcijos:
20.1. teikia Sias socialines paslaugas:
20.1. 1. bendrEsias socialines paslaugas:
20.1. 1.1. informavimo;
20.1. 1.2. konsultavimo;
20. 1. 1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;
20.1 .1 .4. apriipinimo biitiniausiais drabuZiais ir avalyne;
20. l. 1.5. transporto organizavimo;
20. 1. 1.6. sociokultiirines;
20.1.1.7 . kitas bendr4sias socialines paslaugas.
20.1 .2. specialiqsias socialines paslaugas:
20.1.2.1. pagalbos i namus;
20.1.2.2. socialiniq igudiiq ugdymo ir palaikymo;
20. 1.2. 3. pagalbos globej ams (r[pintojams) ir ivaikintoj ams;
20.1.2.4. globos centro funkcijq vykdymo:
20.1.2.4.1. igyvendindamas vaiko globejo (rupintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio

bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutarti perduoda likusi be tevq globos vaik4 socialing rizik4
patirianti vaik4 priZiiireti budindiam globotojui;
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20.1.2.4.2. teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kit4 pagalb4 pagal poreiki vaikui ir
budindiam globotojui, taip pat kitoki4 pagalbq vaiko t6vams, siekiant grqZinti vaik4 i 5eim4;

20.1.2.4.3. organizuoja ir teikia laikino atokvepio paslaug4 budindiam globotojui;

20.1.2.4.4. atlieka budindio globotojo vykdomos vaiko prieZiuros kokybes vertinim4;

20.1.2.4.5. skiria vaiko i5laikymui reikalingas pinigines le5as ir aflygi uZ vaikq prieZiur4;

20.1.2.4.6. vykdo budindiq globotojq paieSkq, afiankA ir parengim4;

20.1.2.4.7 . vykdo vaiko atstovo pagal istatym4 pareigas, numatytas Civiliniame kodekse;

20.1.2.5. psichosocialine pagalba;
20.1 .2.6. apgyvendinimas kiziq cenke;
20.1.2.7 . intensyvi kriziq iveikimo pagalba;

20.2. daly v auja ruo5iant jvairias programas;

20.3. renka informacij4, analizuoja fvairiq socialiniq grupiq asmenq ir Seimq (vaikq ir
suaugusiqjq su negalia, socialing rizik4 patiriandiq vaikq ir suaugusiqiq, likusiq be tevq globos vaikq,

senyvo amiiaus asmenq, socialinq rizik4 patiriandiq Seimq ir kiq socialiai paZeidZiamq asmenq,

Seimq) socialing ekonoming padeti, vykdo jq apskait4;
20.4. nustato asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreiki Savivaldyb6s tarybos nustagrta

tvarka;
20.5. vertina asmens (Seimos) pajamq dydi, finansines galimybes moketi uZ paslaugas, nustato

asmens (Seimos) mokejimo uZ paslaugas dydi Savivaldybes tarybos nustat5rta tvarka;
20.6. oryanrzuoja neigaliqjq aprupinim4 technines pagalbos priemonemis;
20.7. organinola Savivaldybeje mirusiq asmenq palaikr4 perveZimq vieni3q ir neatpaiintq

asmenq palaikq laidojim4 Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
20.8. priima praiymus, sudaro gavejq s4ra5us bei dalija param4, teikiam4 i5 Europos pagalbos

labiausiai skurstantiems asmenims fondo;
20.9. vykdo atvir4 darbq su jaunimul
20.10. orgaruzttoja vieluosius pirkimus socialinems paslaugoms ir prek6ms pirkti vieSqiq

pirkimq istatymu nustat]'ta tvarka;
20.1 1. ruoSia veiklos ataskaitas;
20.12. dalyvauja ivairiq darbo grupiq, komisijq, komandq veikloje;
20.13. bendradarbiauja su paslaugas teikiandiomis fu kitomis institucijomis;
20. 14. pasitelkia savanorius, socialinio darbo praktikantus;
20. 15. skirsto param4 (abdarq) Lietuvos Respublikos teises aktq nustaty'ta tvarka;
20.16. teikia Savivaldybes administracijos direktoriui ir Socialines paramos skyriui

informacij4 susijusi4 su Centro veikla;
20.17. warko dokumentq archlv4;
20.18. vykdo afvejo vadyb4 (galioja nuo 2018 m. liepos 1 d.);
20.19. moka pagalbos pinigus Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymo nustat5rta

tvarka, taip pat vienkarting materialinp pagalb4 ar kitas iSmokas;
20.20. registruoja Socialines p&amos Seimai informacineje sistemoje (SPIS) duomenis apie

socialiniq paslaugq skyrim4 ir teikim4 pagal Socialiniq paslaugq centro vykdomas veiklas;
20.21. watko paslaugq gavejq bylas;
20.22. ivertina ir teikia Savivaldybes administracijai i5vadq apie asmens gebejim4 pasirupinti

savimi ir priimti kasdienius sprendimus savaranki5kai ar naudojantis pagalba konkrediojc
srityje (-yse);

20.23. Neringos savivaldybes adminishacijos Socialines paramos skyriaus pra.Symu suraSo
buities ir gyvenimo s4lygq patikrinimo akhrs;

20.24. teikia asmening pagalb4 asmenims su negalia.
21. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindZia sutardiq ir susilarimq

pagrindu.
22. Centas mokamas socialines paslaugas teikia vadovaudamasis Savivaldybes tarybos

priimtais sprendimais.



23.Gyventojqpraiymai,pasi[lymai,paklausimaiirskundaipriimamibeiklientaiaptarnauJaml
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'

IV SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

24. Centras, vykdydarnas nuostatuose numatyt4 veiklq turi Sias teises ir pareigas:

24.1 . pasirinkti socialiniq paslaugq teikimo biidus ir metodus;

24.2. furli naujas socialinil tgaiit, socialines pagalbos programas' modelius' uZtikrinandius

kokybi5k4 socialini ugdym4, socialinq pagalb4 iveikiant krizines situacijas;

24.3. teikti nemokamas, iS aAies mot<amas ir mokamas paslaugas pagal Savivaldybes tarybos

pawirtintas teikiamq paslaugq kainas, i5skyrus tuos awejus, kai kainas ir kitus normatyvus

ieglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos teises aktai;

24.4.teikti veiklos, buhalterines apskaitos informacij4 ir rengti ataskaitas, suvestines finansines

atskaitomybes;-- - 
,i,.;. gauti iB valstybes ir savivaldybiq institucijq bei lstaigq informacij4, reikaling4 sprendZiant

Centro kompetencij ai priskirtus klausimus;

24.6. teikli atitinkamoms valstybes, savivaldybiq institucijoms bei lstaigoms pasiiilymus del

socialiniq paslaugq teikimo;
24.;t'. dalyv-aun svarctant biud2eto projekt4 klausimus, susijusius su Centro veikla;

24.8. rengti programas socialiniq paslaugq pl€trai, dalyvauti konkursuose del jq finansavimo;

24.g. pal;ik1.41irySirr. ,r salies ii uxienio'valstybiq socialines srities institucijomis ir fondais,

sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas, projekrus;- '24.10.'isigyti savo veiklai reikuling4 turt4 ir juo disponuoti Lietuvos Respublikos teises akq

nustaQrta tvarka;
i4.1 L naudoti l65as nuostatuose numatytiems tikslams ig)'vendinti;
24.12. orgNriz,toti darbuotojq kvalifikacijos kelim4;

24.13. pa;itelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

24.14. ruoSti statisting informacij q;

24.15. uZtikrinti socialiniq paslaugq teikimq ir programq rykdymq;

24. I 6. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei ;

24.17 . ttrtdti kitq teisiq ir pareigq, jei jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.

V SKYRJUS
DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

25. Centro direktorius yra vienasmenis istaigos valdymo organas'

26. Centro direktoriq I pareigas priima ir i5 jq atleidZia Savivaldybes meras, kuris nustato

direkloriaus tamybini atlyginim4 ftoefrcientais), priedus prie tamybinio atlyginimo, vienkartines

pinigines i3mokas bei kitas darbo apmokejimo sqlygas.

27. Centro direkloriaus teises ir pareigos:

27 .1. orgarizuoti Centro darb4 kad btitq lgyvendinami istaigos tikslai ir atliekamos nustatytos

firnkcijos;
27 .2. ui/cikJinti, kad biiq laikomasi istatymq, kiq teises aktq ir Centro nuostatq;

27.3. Ni1nnri Centro strukttir4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant Savivaldybes tarybos nustatyto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

27.4. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatyntq

teikiami ataskaiq rinkiniai ir statistines ataskaitos bfltq teisingi;
27.5. uZtikrinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Cenho vidaus kontroles

sistemos sukurimq jos veikim4 ir tobulinim4;
27.6. priimti idarb4 bei atleisti Centro darbuotojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kiq teises aktq nustaqrta tvarka;



27.7. ntstatyti darbuotojq tamybinius atlyginimus (koeficientus), priedus prie tamybiniq
atlyginimq bei kitas darbo apmokejimo s4lygas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstyb6s ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymu bei kitais teises aktais ir nevir5ijant
Centrui skirtq asignavimq darbo uZrnokesdiui;

27.8. skatinti darbuotojus ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
27.9. telkti kolektyvQ Centro tikslq ir uidaviniq igyvendinimui, k[rybinei veiklai bei

profesiniam tobulejimui, atsakyti ui istaigos veikl4;
27.10. vadovauti Centro strateginio plano, metines veiklos programos rengimui, jq

igyvendinimui;
27 .11. orgulizttoti Centro direktoriaus metines veiklos ataskaitos rengimq ir pateikim4 tvirtinti

Savivaldybes tarybai;
27 -12. rengli ir tvirtinti darbuotojq pareigybiq aprasymus, tvarkos taisykles, apraius, leisti

isakymus bei kitus warkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
27 .13. orgaruanoti socialiniq paslaugq teikimo procesq, socialiniq programq rengimq bei

rezultatyvq jrl vykdym4;
27.14. kontroliuoti ir vykdyti Centro turtinius fsipareigojimus;
27.75.be igaliojimo veikti Centro vardu bei duoti igaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios

yrajo kompetencijoje;
27.16. atstovauli Centrui valstybes ir savivaldybiq institucijose, istaigose bei organizacijose;
27 .1? . sfi,aryti Centro vardu sandorius, pasirasyti dokumentus;
27.18. didinti ar maZinti teikiamq socialiniq paslaugq apimtis, keisti jq r[Sis, atsiZvelgiant i

Lietuvos Respublikos teises aktus, savininko skiriamus asignavimus bei savininko rekomendacijas; 
'

27 .19. liteik;inti socialiniq paslaugq gavejq teisiq ir teisetq interesq apsaug4;
27 .20. rtiTikstnti palankias darbo sElygas darbuotojams, uZimtumo s4lygas istaigos klientams,

organizuoti Centro materialines baz6s prieZitir4 ir gerinim4;
27 .21. teilKci informacij4 visuomenei apie Centro veikl4 ir teikiamas paslaugas;
27.22. ga.oti reikalingq informacii4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq bei

organizacijq;
27 .23. kelti kt alifi kacij 4;
27 .24. trxdttkitr4 teisiq ir pareigq, jei jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
28. Kai Centro direkloriaus laikinai nera del atostogq, ligos ar komandiruotes, direktoriaus

pareigas eina darbuotojas, kurio pareiginiuose nuostatuose nurodyta 5i funkcija arba kitas mero
powarkiu paskirtas Centro darbuotojas.

cENrRo ruRrAs. BUHALTERffi HHXir4 FrNAt\srMU rR BruDZEro
VYKDYMO ATASKAITU RINKINIAI

29' Savivaldybes Centrui perduotas ir Centro igfas turtas nuosavybes teise priklauso
savivaldybei, o centras 5[ turt4 valdo, naudoja ir disponuojajuo teises aktq nustatyta tvarka.

30. Centro le5as sudaro:
30. 1. Savivaldybes biudZeto leSos;
30.2. valstybes biudZeto specialirjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos lelos;
30.3. pajamos uZ teikiamas socialines paslaugas;
30.4. labdaros (aukq), paramos ldsos;
30.5. kitos teisetai gautos l65os.
31. Cenhas naudoja le5as teises aktq nustat5rta tvarka.
32. centro direkorius turi teisg keisti sqmatose numatytas leias pagal straipsnius,

vadovaudamasis savininko nustatlta tvarka.
33. Centro buhalterine a.f$aita organizuojama ir finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq

rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinis apskaitos ;staty-o, Lietuvos
Respublikos vie5ojo sekrtoriaus atskaitomybes istatymo ir kiq teises a.tq nrst"tytu w-tu.
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34. Centro direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako uZ Centro finansines apskaitos vykdymq

liiq panaudojimq pagal s4mat4 finansiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4'

VII SKYRIUS
SALrtrvlS, KURIAME SKELBIAMI YIESI PRANESIMAI

35. Viesi centro pranesimai skelbiami intemeto svetaineje www.neringosspc.lt ir vietinejr

spaudoje.

VIII SKYRIUS
CENTRO FILIALAI

36. Centras gali tureti filialq. Filialas yra Centro padalinys, turintis atskir4 buveing. Filialar

nera jwidinis asiruo ir veikia dentro, kaip juridinio asmens, vardu pagal Centro nuostatus i:

direktlriaus suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filialq skaidius neribojamas

Filialui yra leidZiama tueti sqskait4.

IX SKYRIUS
CENTRO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

37. Sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo priima Savivaldybes

taryba Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta warka'

X SKYRIUS
NUOSTATU KEITIMO TVARKA

38. Pakeistus Centro nuostatus tvirtina Savivaldybds taryba.

39. Pakeitus nuostatus, kartu su teises aktq nustat).tais dokumentais Juridiniq asmenq registrui

turi buti pateikti pakeisti Centro nuostatai ir nurodyi jq pakeitimai.

+0. Pakeisti Centro nuostatai karnr su kitais dokumentais pateikiami Juridiniq asmenq registro

warkytojui Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytais terminais ir tvarka.'4t. 
Pakeisti Cenuo nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.
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