
      PATVIRTINTA   

Utenos rajono savivaldybės  

tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d.  

sprendimu Nr. TS-223 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, globos formas, veiklos 

teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslus, uždavinius, funkcijas, globėjų (rūpintojų), įtėvių,  Centro teises ir 

pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir 

atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, veiklos kontrolę ir priežiūrą, reorganizavimo, 

likvidavimo tvarką. 

2. Centro oficialus pavadinimas – Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Centras įregistruotas 

Juridinių asmenų registre, kodas – 190990439. 

3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, kuris turi antspaudą su įstaigos pavadinimu, 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. 

4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

5. Centro savininkas – Utenos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) (identifikavimo kodas 

– 111101877, adresas – Utena, Utenio a. 4). 

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba. Savivaldybės 

taryba pagal savo kompetenciją tvirtina Centro nuostatus, priima sprendimą dėl Centro buveinės 

pakeitimo, priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, priima 

sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba 

sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose, teisės aktuose bei Centro nuostatuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

7. Centro pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą 

tėvų globos netekusiems, socialinės rizikos vaikams, Utenos rajono šeimoms sprendžiant patiriamus 

sunkumus, siekiant išvengti galimų krizinių situacijų, rizikos grupės šeimoms, globėjams 

(rūpintojams). 

8. Centro buveinė – Utena, Vaižganto g. 50-1. 

9. Centro vieša informacija skelbiama interneto svetainėje www.gerovescentras.utena.lm.lt. 

10. Centro veikla neterminuota. 

11. Centro veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas. 

12. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 

12.1. pagrindinės veiklos: 

12.1.1. kita stacionarinė globos veikla – 87.90; 

12.1.2. vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91; 

12.1.3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 

88.99; 

12.2. kitos veiklos: 

12.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60; 
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12.2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29; 

12.2.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90; 

12.2.4. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04; 

12.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas – 85.59; 

12.2.6. kultūrinis švietimas – 85.52; 

12.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51; 

12.2.8. kita leidyba – 58.19; 

12.2.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20; 

12.2.10. bibliotekų ir archyvų veikla – 91.01; 

12.2.11. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29; 

12.2.12. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas – 96.01; 

12.2.13. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas – 41.20.20; 

12.2.14. kraštovaizdžio tvarkymas – 81.30. 

13. Centre teikiamos: 

13.1. bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir 

atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos); 

13.2. socialinės priežiūros paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) 

atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi 

krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių 

centruose, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų 

dalyviams);  

13.3. socialinės globos paslaugos (trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa); 

13.4. kompleksinės paslaugos šeimai. 

14. Centre teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba: 

14.1. likusiems be tėvų globos vaikams; 

14.2. socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms; 

14.3. socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms; 

14.4. vaikus globojančioms šeimoms; 

14.5. krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančioms 

šeimoms ir jų nariams; 

14.6. vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims bei 

siekiantiems globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenims, šeimynos 

dalyviams. Dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir 

kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – 

laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis); 

14.7. vienišiems tėvams ir jų vaikams, besilaukiančioms moterims, nepilnametėms 

besilaukiančioms merginoms ir nepilnametėms motinoms. 

15. Centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia: 

15.1. keturi (4) skyriai: 

15.1.1. Globos centras; 

15.1.2. Šeimų skyrius; 

15.1.3. Bendruomeniniai šeimos namai; 

15.1.4. Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius. 

15.2. du (2) padaliniai: 

15.2.1. Bendruomeniniai vaikų globos namai; 

15.2.2. Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai. 

16. Centro skyrių ir padalinių veiklos organizuojamos pagal Centro direktoriaus patvirtintus 

skyrių ir padalinių veiklos aprašus. Centro struktūriniai padaliniai neturi atskiro juridinio asmens 

statuso. 
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17. Vaikai, kuriems nustatyta laikinoji, nuolatinė institucinė globa ir vaikų įstatyminiu atstovu 

paskirtas Centras, apgyvendinami Globos centro kuruojamose budinčių globotojų šeimose, socialinių 

globėjų šeimose, pas globėjus – giminaičius, šeimai artimoje aplinkoje bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose, užtikrinant vaikams galimybę gyventi šeimose, bendruomenėje ir gauti joje 

specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius vaiko poreikius augti šeimos aplinkoje bei skatinti jų 

savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, o trumpalaikę (iki 6 mėnesių) krizių 

įveikimo paslaugą teikiant Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje. 

18. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymų, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

CENTRO TIKSLAI, FUNKCIJOS, PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

19. Centro veiklos tikslai: 

19.1. teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams 

nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo 

profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), 

arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos 

(rūpybos) nustatymo klausimas; 

19.2. teikti socialinę pagalbą Utenos rajono šeimoms sprendžiant patiriamus sunkumus, siekiant 

išvengti galimų krizinių situacijų, į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; 

19.3. vykdyti Globos centro veiklą; 

19.4. organizuoti bei teikti kompleksines paslaugas šeimoms. 

20. Centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas: 

20.1. teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos vaikams nuo 

gimimo iki 18 metų amžiaus; 

20.2. organizuoja vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus ir laikiną ar nuolatinę globą (rūpybą) 

vaikus globojančiose šeimose ar pas kitus socialinius globėjus (rūpintojus), taip pat pas globėjus 

giminaičius; 

20.3. teikia intensyvią pagalbą vaikui ir budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų 

giminaičių, šeimynos dalyviams, įtėviams kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje 

laikotarpiu arba vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu; 

20.4. atlieka budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių įtėvių paiešką ir 

konsultavimą; 

20.5. dalyvauja vaiko laikinos globos peržiūrose, atvejo vadybos procese; 

20.6. vertina individualius globojamo vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualų vaiko 

socialinės globos planą; 

20.7. ugdo globojamo (rūpinamo) vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, 

skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, 

socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius; 

20.8. sudaro sąlygas globojamo (rūpinamo) vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir 

pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas; 
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20.9. sudaro globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, 

atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą 

20.10. užtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

20.11. užtikrina globojamam (rūpinamam) vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų 

socialinių paslaugų kokybę; 

20.12. dirba socialinį ugdomąjį darbą su globojamu (rūpinamu) vaiku, budinčiais globotojais, 

socialiniais globėjais, globėjais – giminaičiais, vaiko tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) planą; 

20.13. rengia globojamą (rūpinamą) vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai 

visuomenėje; 

20.14. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių (rūpintinių) turtą, tvarko iš 

globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą; 

20.15. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, spręsdami 

socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus ir 

esant poreikiui teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, 

šeimynoms dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir 

kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, 

„atokvėpio“ paslaugas ar tęstines socialines paslaugas darbo savaitę (paromis); 

20.16. bendradarbiauja su globojamo (rūpinamo) vaiko ugdymo ir mokymo įstaigomis, vaiko 

mokymosi klausimais; 

20.17. bendradarbiauja su globojamo (rūpinamo) vaiko tėvais ir kitais jo artimais giminaičiais, 

siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą; 

20.18. sudaro teisės aktų numatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) 

nepilnametei motinai gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant; 

20.19. padeda smurtą (fizinį, psichinį, ekonominį, seksualinį ir kitą poveikį, dėl kurio patiriama 

fizinė, materialinė ar neturtinė žala) patiriantiems asmenims ir šeimai išgyvenant krizinę situaciją, 

sudarant palankias sąlygas jų ir vaikų saugumui, ugdo ir stiprina jų gebėjimus savarankiškai spręsti 

savo socialines problemas, padeda jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su 

visuomene; 

20.20. teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms; 

20.21. vykdo kvalifikacijos tobulinimą – vysto Centro metodinę veiklą, vykdant praktinį 

mokymą bei gerosios patirties sklaidą Centro darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, 

socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su neįgaliais vaikais, socialinės rizikos 

ar likusių be tėvų globos vaikais ir jų šeimomis, socialinės rizikos suaugusiais asmenimis. Išduoda 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus; 

20.22. vykdo mokymus ir konsultavimą vaikų globėjams (rūpintojams), įtėviams ir išduoda 

jiems pažymėjimus, globos išvadas dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti 

(rūpintis) ar įvaikinti vaiką vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis; 

20.23. aprūpina Centro stacionarių paslaugų gavėjus būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto 

produktais ir kitais daiktais; 

20.24. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis sprendžiant į 

krizinę situaciją patekusių šeimų problemas; 

20.25. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką, vykdyti savanoriškas veiklas Centre; 

20.26. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės Centrui perduotą 

ar Centro įgytą turtą, kuris nuosavybės teise priklauso Savivaldybei; 

20.27. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę Centro veiklą; 

20.28. užtikrina Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, 

materialinių vertybių apskaitą; 
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20.29. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą, sudaro finansinių ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius ir teikia juos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

20.30. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas. 

21. Šeimų skyriuje ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose gali gyventi smurtą (fizinį, 

psichinį, ekonominį, seksualinį ir kitą poveikį, dėl kurio patiriama fizinė, materialinė ar neturtinė žala) 

patiriančios nėščios moterys ar asmenys, auginantys vaikus ir išgyvenantys krizinę situaciją. 

22. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupės mokymo ir konsultacinės paslaugos teikiamos Utenos ir 

kitų rajonų asmenims, norintiems tapti budinčiais globotojais, socialiniais globėjais, globėjais 

giminaičiais arba esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, kurių savivaldybių administracijos yra 

sudariusios bendradarbiavimo sutartis su Centru. 

23. Metodinės veiklos paslaugos teikiamos pageidaujantiems tobulinti savo kvalifikaciją 

mokymų dalyviams iš visos šalies mokant už šias paslaugas pagal Savivaldybės tarybos nustatytas 

Centro teikiamų paslaugų kainas. 

 

III SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Vykdydamas nuostatuose nustatytas funkcijas, Centras turi šias teises: 

24.1. gauti paramą iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 

24.2. vykdyti Utenos rajono, šalies ir tarptautinius socialinius, švietimo ir kitus projektus; 

24.3. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir 

Savivaldybės norminių teisės aktų projektus; 

24.4. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų 

funkcijų organizavimo bei tobulinimo; 

24.5. pasitelkti savanorius šiuose nuostatuose nustatytoms veikloms vykdyti; 

24.6. parinkti socialinės globos, ugdymo, mokymo metodus ir veiklos būdus;  

24.7. kurti naujas socialinio ugdymo, socialinės pagalbos programas, modelius, užtikrinančius 

kokybišką socialinį ugdymą, socialinę pagalbą įveikiant krizines situacijas;  

24.8. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;  

24.9. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;  

24.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

25. Centras turi šias pareigas: 

25.1. laikytis teisės aktuose numatytų pareigų; 

25.2. tinkamai ir laiku vykdyti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose Centrui nustatytas 

funkcijas ir pavestas užduotis; 

25.3. užtikrinti viešosios informacijos skelbimą apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

25.4. užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą; 

25.5. naudoti Centro lėšas nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 

25.6. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka; 

25.7. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas. 

26. Darbuotojų, globotinių, tėvų, Globos centro, Bendruomeninių šeimos namų, Šeimų 

skyriaus klientų, globėjų (rūpintojų), įtėvių grupės klientų, metodinio centro dalyvių pareigas ir 

atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. 
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IV SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

27. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos 

planą, suderintą su Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka. 

28. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavirtintas konkurso 

sąlygas ir kvalifikacinius reikalavimus skiria į pareigas ir atleidžia Savivaldybės meras. 

29. Centro direktorius vykdo šias funkcijas: 

29.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos 

funkcijos; 

29.2. vadovauja Centro metinio veiklos plano rengimui, jį tvirtina, vadovauja jo vykdymui; 

29.3. atidaro sąskaitas banke; 

29.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu vykdo Savivaldybės 

biudžeto asignavimų valdytojo pareigas; 

29.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

29.6. tvirtina Centro vidaus organizacinę struktūrą, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, darbuotojų 

pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių 

tikslus, uždavinius, funkcijas, skyrių veiklų organizavimo tvarkos aprašus, direktoriaus pavaduotojo 

socialiniam darbui veiklos sritis; 

29.7. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš Centro darbuotojus, skatina juos; 

29.8. nustato konkrečius Centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus ir 

kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų; 

29.9. koordinuoja Centro veiklą nustatytoms funkcijoms atlikti, analizuoja ir vertina Centro 

veiklą, materialinius ir intelektualinius išteklius; 

29.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

29.11. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti; 

29.12. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

29.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi 

intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir 

naudojimą; 

29.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro 

jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, atestuotis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka; 

29.15. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų bei šių nuostatų; 

29.16. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus 

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

29.17. sudaro globotiniams, Šeimų skyriaus klientams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, 

metodinio centro veiklų dalyviams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir 

gyvenimo sąlygas, susijusias su socialine globa, ugdymu ar kitais su darbu susijusiais aspektais; 

29.18. atstovauja Centrą kitose institucijose; 

29.19. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

30. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi 

Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, 

nustatytų Centro tikslų įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus. 

31. Už šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą Centro direktoriui taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka. 
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32. Laikinai Centro direktoriui nesant Centre (atostogų metu, išvykus į komandiruotę, laikino 

nedarbingumo metu ir kitais atvejais jam negalint eiti pareigų), jo funkcijas atlieka direktoriaus 

pavaduotojas socialiniam darbui, jo nesant – įsakymu paskirtas Centro darbuotojas. 

33. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

34. Centro direktorius, jo pavaduotojas socialiniam darbui, socialiniai pedagogai, socialiniai 

darbuotojai ir kiti specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

CENTRO TURTAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, VEIKLOS KONTROLĖ 

 

35. Centras patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal 

įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

36. Centro lėšų šaltiniai: 

36.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir 

Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 

36.2. pajamos už teikiamas paslaugas; 

36.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

36.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

37. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

38. Centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai sudaromi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

39. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

40. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Centro veiklos ir 

išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). 

Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. 

41. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Centro Nuostatai keičiami ir tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu. Centro nuostatai 

keičiami Centro direktoriaus ar Savivaldybės tarybos iniciatyva. Pakeistus Centro nuostatus pasirašo 

Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo 

Juridinių asmenų registre dienos. 

43. Centro Nuostatai registruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

44. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

______________________ 

 

Įgaliotas asmuo 

_________________________ 

(pareigos) 

__________________________ 

(parašas)  


