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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) pavadinimą, 

teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją bei jos kompetenciją, 

veiklos sritis, jos rūšis, tikslą, uždavinius ir funkcijas, teises, vadovo kompetenciją, jo skyrimo ir 

atleidimo tvarką, turto ir lėšų naudojimo tvarką, šaltinį, kuriame skelbiami vieši pranešimai, bei 

nuostatų keitimo tvarką. 

2. Centro oficialusis pavadinimas - Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras. 

Trumpasis Centro pavadinimas - Socialinių paslaugų centras.  

3. Centro teisinė forma -  Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

4. Centro buveinė: Veisiejų g. 17, LT – 66245, Druskininkai. 

5. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 152160651. 

6. Įstaigos savininkas – Druskininkų savivaldybė, juridinio asmens kodas – 111100394. 

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija -  Druskininkų savivaldybės taryba.   

7. Druskininkų savivaldybės tarybos kompetencija – tvirtinti Centro nuostatus, priimti 

sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo, Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo bei 

spręsti kitus kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

8. Įstaiga įsteigta Druskininkų savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. 

369 „Dėl Socialinių paslaugų centro reorganizavimo projekto, nuostatų tvirtinimo ir vadovo 

skyrimo“.  

9. Įstaigos grupė – nestacionari socialinių paslaugų įstaiga. Įstaigos tipas – kitos socialinių 

paslaugų įstaigos. 

10. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį 

savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose. 

11. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais teisės aktais 

ir šiais nuostatais. 

12. Centro veiklą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. 

13. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje.  

 

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS  
 

14. Centro veiklos sritis – teikti socialines ir kitas paslaugas Druskininkų savivaldybės 

gyventojams. 

15. Veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 

15.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais 

asmenimis veikla (88.10); 

15.2. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91); 

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

(88.99); 

15.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20); 

15.5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90). 

 



III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS  

 

16. Centro veiklos tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės 

gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai 

neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) 

gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius 

su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.  

17.  Centro uždaviniai: 

17.1. teikti kokybiškas socialines ir kitas paslaugas;                       

17.2. nustatyti savivaldybės gyventojų socialines problemas ir poreikį socialinei pagalbai,  

padėti jiems spręsti susidariusias problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

18. Įgyvendindamas uždavinius, Centras vykdo šias funkcijas: 

18.1. aprūpina būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 

18.2. organizuoja sociokultūrines paslaugas; 

18.3. organizuoja maitinimo paslaugas; 

18.4. organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas; 

18.5. organizuoja ir teikia transporto paslaugas; 

18.6. organizuoja ir teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas; 

18.7. organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas; 

18.8. organizuoja ir teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas; 

18.9. organizuoja ir teikia laikino apnakvindinimo paslaugas; 

18.10. organizuoja ir teikia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas; 

18.11. organizuoja ir teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas; 

18.12. organizuoja ir teikia pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams;  

18.13. moka pagalbos pinigus; 

18.14. organizuoja ir teikia integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose; 

18.15. organizuoja ir koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai bei teikia 

vaikų priežiūros paslaugas; 

18.16. organizuoja ir teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas; 

18.17. informuoja ir konsultuoja savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų klausimais; 

18.18. tarpininkauja ir atstovauja; 

18.19. vykdo dienos užimtumo centrų veiklą; 

18.20. aprūpina techninės pagalbos priemonėmis;   

18.21. lankosi asmens (šeimos) namuose, tikrina buities ir gyvenimo sąlygas; 

18.22. nustato asmens (šeimos), pageidaujančio gauti socialines paslaugas, kurias 

finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 

savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikį; periodiškai peržiūri asmens ()šeimos) 

socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiui; 

18.23. sudaro su paslaugų gavėjais socialinių paslaugų teikimo sutartis; 

18.24. vertina socialinio darbo su paslaugų gavėju (jo šeima) pokyčius; 

18.25. įtraukia į socialinių paslaugų teikimą paslaugų gavėjo šeimos narius ir artimuosius, 

savanorius bei bendruomenę, skatina savitarpio pagalbą; 

18.26. tvarko paslaugų gavėjų asmens bylas; 

18.27. veda duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS; 

18.28. savarankiškai ar kartu su valstybės, savivaldybės ar nevyriausybinėmis 

organizacijomis rengia ir vykdo socialines programas, projektus bei akcijas; 

18.29. tvarko gautos paramos apskaitą, skirsto paramą; 

18.30. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos 

skyriais, tarnybomis, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos institucijomis, 

švietimo, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis bei asmens artimaisiais, giminaičiais ir 

bendruomene; 



18.31. teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui: 

18.31.1. ataskaitas ir duomenis apie socialines paslaugas, paslaugų gavėjus bei kitą 

informaciją;  

18.31.2. siūlymus socialinių paslaugų teikimo, socialinio darbo ir kitais socialinės veiklos 

tobulinimo klausimais.                      

18.32. informuoja visuomenę apie Centro veiklą ir formuoja teisingą visuomenės požiūrį 

į asmenis su negalia, senyvo amžiaus  ir kitus asmenis bei jų problemas; 

18.33. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas. 

19. Centras gali vykdyti ir kitas nuostatuose nenumatytas funkcijas, atitinkančias jo 

veiklos tikslą ir uždavinius. 

 

IV. ĮSTAIGOS TEISĖS 

 

20. Centras nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ir tikslui bei uždaviniams įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali: 

20.1. gauti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti iš 

sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų; 

20.2. dalyvauti svarstant klausimus, susijusius su įstaigos veikla ir biudžetu; 

20.3. pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su atitinkamomis šalies ir užsienio 

valstybių institucijomis, jų struktūriniais padaliniais, tarptautinėmis organizacijomis; 

20.4. tikrinti asmens (šeimos) gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; 

20.5. papildomai apklausti asmenis (šeimas), kurie kreipėsi dėl socialinių paslaugų ar jas 

gauna, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių asmens (šeimos) 

teisę į socialines paslaugas; 

20.6. sudaryti sutartis su paslaugų gavėjais (jų šeimos nariais, globėjais ar rūpintojais), 

kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei prisiimti įsipareigojimus; 

20.7. nukrypti nuo socialinių paslaugų teikimo sąlygų, atsisakyti teikti socialines 

paslaugas ir vykdyti paslaugų gavėjų (jų šeimos narių, globėjų ar rūpintojų) prašymus, jei jie 

prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, standartams ar etikai; 

20.8. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti paramos akcijas; 

20.9. rengti ir įgyvendinti socialinius projektus;  

20.10. organizuoti studentų, studijuojančių pagal socialinio darbo programą, praktikos 

atlikimą Centre; 

20.11. pasitelkti savanorius Centro nuostatuose nustatytoms veiklos rūšims atlikti. 

21. Centras turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose 

numatytų teisių. 

 

V. ĮSTAIGOS VALDYMAS, VADOVO KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO IR 

ATLEIDIMO TVARKA 

 

22. Centrui vadovauja direktorius. 

23. Centro direktorius:  

23.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos 

nustatytos funkcijos; 

23.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų; 

23.3. priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, nustato darbuotojų tarnybinius atlyginimus 

(koeficientais), skiria drausmines nuobaudas ar skatina Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

23.4. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus; 



23.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

23.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus 

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

23.7. tvirtina Centro: 

23.7.1. metinį veiklos planą; 

23.7.2. vidaus tvarkos taisykles klientams, apibrėžiančias buvimo Centre normas, klientų 

teises ir pareigas; 

23.7.3. darbo tvarkos taisykles, apibrėžiančias darbo tvarką darbovietėje; 

23.7.4. darbuotojų pareiginius nuostatus. 

23.4. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja įstaigai, pasirašo sutartis, leidžia įsakymus, 

kitus tvarkomuosius dokumentus; 

23.5. teikia metinę ataskaitą Druskininkų savivaldybės tarybai; 

23.6. užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą; 

23.7. užtikrina kitų pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą. 

24. Direktorius skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

25. Įstaigos didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir darbo užmokesčio fondą nustato 

Druskininkų savivaldybės taryba. 

26. Centro darbuotojams už darbą mokama teisės aktų nustatyta tvarka. 

27. Įstaigos darbuotojai tobulina profesinę kvalifikaciją ir dalyvauja atestacijoje Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. 

28. Centro darbuotojai privalo laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso 

reikalavimų. 

 

VI. ĮSTAIGOS TURTAS, LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

29. Centras valdo, naudoja ir disponuoja įstaigos turtu teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. Įstaigos lėšų šaltiniai gali būti valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto 

asignavimai, bei kitos teisėtai gautos lėšos. 

31. Įstaiga lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. 

32. Centro asignavimų valdytojas yra direktorius. 

33. Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko Centro vyriausiasis finansininkas.  

34. Įstaigos buhalterinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos 

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

35. Centro direktorius yra atsakingas: 

35.1. už Centro programų vykdymą, teisingą išlaidų sąmatų sudarymą ir vykdymą, 

neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje 

nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą; 

35.2. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių 

energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais, išskyrus atvejus kai laiku neapmokamos 

paraiškos, pateiktos Valstybės iždui ir savivaldybės administracijos asignavimams gauti; 

35.3. buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą ir pateikimą. 

36. Fizinių ar juridinių asmenų paramos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos labdaros 

ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

37. Biudžetinės įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolės ir 

audito skyrius.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



38. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

39. Centro nuostatai keičiami, pasikeitus teisės aktams. Pakeistus nuostatus tvirtina 

Druskininkų savivaldybės taryba. 

 

 

 

________________ 

 


