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PaneveZys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies
2l punktu, l8 straipsnio I dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio
3 dalies I punktu ir 6 straipsniu, Savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

1. Patvirtinti PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro nuostatus (pridedama).
2. [pareigoti PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro direktoriq Gintarq Navick4 pasira5yti

PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro nuostatus ir iregistruoti Juridiniq asmenq registre teises
aktq nustatyta tvarka.

3. PripaZinti netekusiai galios:
3. l. PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 3 d. sprendim4 Nr. T-261 ,,Del

PaneveZio raj ono socialiniq paslaugq centro nuostatq patvirtinimo" ;

3.2. PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2021 m. sausio 2l d. sprendim4 Nr. T-4 ,,Del
PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 3 d. sprendimo Nr. T-26l,,Del PaneveZio
raj ono socialiniq paslaugq centro nuostatq patvirtinimo'o pakeitimo";

3.3. PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2021m. birZelio 29 d. sprendim4 Nr. T-140 ,,Del
PaneveZio rajono savivaldybes tarybos 2021m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Del PaneveZio rajono
savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 3 d. sprendimo Nr. T-261 ,,Del PaneveZio rajono socialiniq
paslaugq centro nuostatq patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo".

Savivaldybds meras Povilas Zagunis



PATVIRTINTA
PaneveZio rajono savivaldybes tarybos
2022 m. gruodZio 15 d. sprendimu Nr. T- Zttt

PANEVEZIO RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centro (toliau - Centras) teising form4, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandiq institucijq bei jos kompetencij4, veiklos tikslq, veiklos sritis ir rii5is,
vadovo kompetencij4, skyrimo ir atleidimo tvark4, turto ir le5q naudojimo tvark4, finansines veiklos
kontrolg bei atsakomybg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkos tvarkq.

2. Centro savininkas yra PaneveZio rajono savivaldybe. Centro savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija - PaneveZio rajono savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
3. Centras yra socialiniq paslaugq biudZetine istaiga, kurios paskirtis - teikti bendr4sias,

specialiqsias socialines ir kitas paslaugas.
4. Socialiniq paslaugq teikimo ir mokejimo uZ socialines paslaugas tvark4 tvirtina

Savivaldybes taryba.
5. Centras yra savaranki5kas vie5asis juridinis asmuo, turintis savaranki5kq balans4, antspaud4

ir blankq su savo pavadinimu, atsiskaitomqjq biudZeting ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotose banko istaigose. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Nuostatus tvirtina, keidia ir pildo Savivaldybes taryba.
7. Centras yraparamos ir labdaros gavejas, veikiantis Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

tvarka.
8. Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais bei poistatyminiais aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes mero
potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais ir Siais Nuostatais.

9. [staigos pavadinimas: PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centras. fstaigos kodas
302705834.

10. {staigos adresas: Vasario l6-osios 9.27-18,35185 PaneveZys.
11. Centro veikla yra neterminuota.
12. Centras privalo tureti teises aktq nustatyta tvarka gautas reikalingas licencijas (leidimus)

Centro veiklai, numatytai Nuostatuose, uZtikrinti.
13. Centro veikla grindZiama vie5umo, bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksi5kumo,

prieinamumo, teisetumo, socialinio teisingumo, tinkamumo, veiksmingumo ir visapusi5kumo,
ne5aliSkumo, adekvatumo, pokydiq Zmoguje skatinimo principais.

II SKYRIUS
CENTRUI PRISKIRTOS VEIKLOS FUNKCIJOS, UZOAVTNIAI IR TIKSLAI

14. Centro tikslas:
14.1. teikti pagalbq asmeniui (Seimai) del amZiaus, neigalumo, socialiniq problemq i5 dalies

ar visi5kai neturindiam (-iai), neigijusiam (-iai) arba praradusiam (iai) gebejimus ar galimybes
savaranki5kai rtipintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes gyvenime;

14.2. sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyti ar stiprinti gebejimus ir galimybes
savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius rySius su visuomene, padeti
iveikti socialing atskirti;

14.3. uLtikrinti saugi4 ir sveik4 aplink4, kulturines ir dvasines Sioje istaigoje gyvenandiq
Zmoniq reikmes, Zmogaus orumQ atitinkandi4 pagalb4, suderint4 su asmens sveikatos prieZiiira,
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specialiaisiais poreikiais, kitomis specialiosios pagalbos priemonemis, padedandiomis kompensuoti
prarastq savarankiSkum4;

14.4. organizuoti globejq, budindiq globotojq ir iteviq paie5kos, rengimo atrankos,
konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo paslaugas, apgyvendinti vaik4 budindiq globotojq Seimoje,

atitinkandioje geriausius likusio be tevq globos vaiko interesus, vykdyti SvietejiSk4 veikl4;
14.5. teikti socialing pagalbq vaiko tevams ir kitiems jo artimiems giminaidiams, siekiant

atkurti ar palaikyti tarpusavio rySius, sudarandius prielaidas vaikui griilti i tevq 5eim4;
14.6. teikti globos (riipybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tevq globos likusiems

vaikams nuo gimimo iki 18 metq, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programQ ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programQ jam pageidaujant - iki 21 metq; uztikrinti globojamam
(rDpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendinamam vaikui globos (r[pybos), ugdymo,
socialines ilgalaikes bei trumpalaikes paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas s4lygas ir palaikyti
aplink4, kurioje jis galetq saugiai augti, vystytis ir tobuleti bei pasirengtq savaranki5kam gyvenimui
visuomeneje;

14.7. teikti trumpalaikes socialines globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tevq
globos, iki bus i5sprgstas klausimas del vaiko grqZinimo atstovui (ams) pagal istatymqar laikinosios
globos (riipybos) nustatymo;

14.8. teikti pilnametystes sulaukusiems asmenims, kuriems buvo teikta institucine socialine
globa ar kurie gyveno socialing rizikqpatiriandiose Seimose (iki 2l metq amZiaus), apgyvendinimo
apsaugotame blste paslaugas;

14.9. teikti socialines prieZitiros paslaugas socialing rizikqpatiriandioms Seimoms, kuriose yra
vaikq iki24 menesiq amZiaus arba vaikq su negalia iki 36 menesiq amZiaus;

14.10. teikti kompleksines paslaugas Seimai.
15. Centro veiklos uZdaviniai:
15.1. sudaryti s4lygas asmeniui (Seimai) ugdyti ir stiprinti gebejimus ir galimybes

savaranki5kai sprgsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius rySius su visuomene, padeti

iveikti socialing atskirti;
15.2. teikti pasiulymus Savivaldybes administracijai del socialiniq paslaugq infrastruktiiros

pletros;
15.3. rengti ir igyvendinti socialiniq paslaugq teikimo programas ir projektus savivaldybes

teritorijoje;
15.4. skleisti informacrj4 apie Centro teikiamas socialines paslaugas, jq skyrimo ir teikimo

tvarkq;
15.5. uZtikrinti, kad Centro veikla bfltq grind1iama skaidrumo, atskaitomybes, viesumo

principais.
15.6. teikti socialing glob4 (rupyb4) vaikams, likusiems be tevq globos, socialines paslaugas

globejams ir organizuojanti globejq, budindiq globotojq ir iteviq mokym4, konsultavimq;
15.7. teikti kompleksines paslaugas vaikams, laikinai netekusiems tevq globos, siekiant juos

integruoti i visuomeng;
15.8. teikti reikalingas paslaugas pilnametystes sulaukusiems asmenims, kuriems buvo teikta

institucine socialine globa ar kurie gyveno socialing rizikq patiriandiose Seimose, siekiant
kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir pletoti asmens socialinius ir savaranki5ko gyvenimo
igudZius;

15.9. teikti socialines prieZiiiros paslaugas Seimoms, patiriandioms socialing rizikq;
15.10. teikti kompleksines, prevencines paslaugas Seimai.
16. Bendrosios ir specialiosios socialines paslaugos yra teikiamos Centre ir asmens namuose.
1 7. Centro funkcij os igyvendinant uZdavinius:
17.1. teikti bendruomenes nariams informacij4, juos konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti

ivairiais socialiniq paslaugq teikimo klausimais;
17 .2. vykdyti atvejo vadybos funkcijas, vertinti pagalbos Seimai poreiki;
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17.3. atlikti asmens gebejimo pasiriipinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo
funkcijq;

17.4. organizuoti ir teikti transporto paslaugas;
17.5. organizuoti asmenines higienos ir prieZiflros paslaugas;
17.6. aprBpinti Zmones su negalia technines pagalbos priemonemis, tarpininkauti

organizuojant 5iq priemoniq remont4;
L7,7. organizuoti ir teikti pagalbq i namus;
17.8. organizuoti ir teikti integraliq pagalbq (socialing globq ir slaugq) asmens namuose;

17.9. organizuoti ir teikti dienos socialing globq vaikams;
17.10. teikti laikino apnakvindinimo paslaugas motinoms ir vaikams;
17.ll. teikti asmeninio asistento paslaugas;
17.12. organizuoti ir teikti socialines prieZitiros paslaugas savarankiSko gyvenimo namuose;
17.13. organizuoti ir teikti ilgalaikg ar trumpalaikg socialing globq;
17.14. vykdyti globejq, budindiq globotojq, iteviq paie5k4, parengim4 (mokym4), atrankq;
17.15. apgyvendinti vaikq budindio globotojo Seimoje, atitinkandioje geriausius likusio be

tevq globos vaiko interesus;
17.16. dalyvauti planuojant vaiko laikinqj4 globq (rtipyb4) ir jos perZiiirose;
17.17. reguliariai lankytis budindio globotojo Seimoje, konsultuoti vis4 paslaugos teikimo

laikotarpi;
17.18. dirbti socialini darb4 su vaiko biologine Seima, organizuoti vaiko ir tevq susitikim4,

lankyti 5eim4;
17.19. teikti pagalbq budindiam globotojui, organizuojant Svietimo, sveikatos, psichologines,

socialines paslaugas;
17 ,20. bendradarbiauti su tevais ir kitais artimais giminaidiais atkuriant ir palaikant tarpusavio

ry5ius, sudarandius prielaid4 vaikui grihti i tevq Seimq;
17 .21. uZtikrinti vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug4;
17.22. sudaryti vaikui Seimos aplinkai artimas gyvenimo sqlygas, atitinkandias jo amZiq,

sveikat4 ir brand4;
17.23. uZtikrinti vaikui globos (riipybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugq kokybg;
17.24. dirbti socialini darbq su vaiku ir jo tevais, igyvendinant vaiko laikinosios globos

(r[pybos) planq;
17.25. uZtikrinti, kad pagal ivertintus individualius vaiko poreikius b0tq sudaromas ir

igyvendinamas individualus vaiko ugdymo ir socialiniq paslaugq teikimo planas;
17.26. paZinti vaiko individualumq, pletoti gebejimus, rtipintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu,

ugdyti pilietiSkum4, dorinius, Seiminius, darbo, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos igiidZius,
sudaryti sqlygas vaiko saviraiSkai, pasirenkant jo poreikius ir pomegius atitinkandias ugdymo istaigas;

17.27. rengti vaik4 gyventi savarankiSkai ir integruotis visuomeneje, kad jis jaustqsi visaverte
ir atsakinga uZ savo poelgius asmenybe;jaustqsi orus ir saugus del savo rasines, kultDrines, tautines
ar religines tapatybes; gebetq r0pintis savimi ir artimaisiais kasdieniniame gyvenime; gebetq pletoti
savo socialinius, tarpasmeninius santykius ir pasitikejim4; gerbtq kitq asmenq teises ir laisves, darb4
ir turt4; igytq bendr4ji i5silavinim4 ir (ar) profesini pasirengimq; igytrt savitarnos, asmenines higienos,
pasirengimo Seimai ig0dZius;

17 .28. organizuoti ir teikti socialing prieZi0rq Seimoms, patiriandioms socialing fizikq, kuriose
auga vaikai iki24 menesiq arba vaikai su negalia iki 36 menesiq;

17 .29 . organizuoti kompleksiniq paslaugq teikimq Seimom s;
17 .30. bendradarbiauti su:
17.30.1. valstybes ir savivaldybiq institucijomis bei istaigomis, nevyriausybinemis

organizacijomis sprendZiant socialinio darbo su vaiko tevq Seima organizavimo, globejq (r[pintojq)
paie5kos ir ivaikinimo klausimus;



4

17.30.2, vaiko tevais ir kitais jo artimais giminaidiais siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio
ry5ius, sudarandius prielaidas vaikui griLti i tevq 5eim4;

17,31. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais pavestas funkcijas.

18. Centro veiklos riiSys pagal Ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriq:
I 8. l. pagrindines veiklos:
l8.l.l. vidurinio medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese, kodas

86.90.10;
18.1.2. stacionarine pagyvenusiq ir neigaliqjq asmenq globos veikla, kodas 87.30;

18.1.3. kita stacionarine globos veikla, kodas 87.90;
18.1.4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla, kodas 88.10;
18.1.5. vaikq dienos prieZi[ros veikla, kodas 88.91;
18.1.6. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

kodas 88.99;
18.1.7. tekstiles ir kailiq gaminiq skalbimas ir (sausasis) valymas, kodas 96.01;
18.1.8. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla, 96.09;
18.1.9. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
I 8.1 .10. kita transportui btidingq paslaugq veikla, kodas 52.29;
18.1.11. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
18,1.12. kita apgyvendinimo veikla - 55.90;
18.2. kitos veiklos:
18.2.1. Svietimui b0dingq paslaugq veikla - 85.60;
18.2.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29;
18,2.3. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla- 86.90;
18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas - 85.59;
18.2.5. nepavojingq atliekq tvarkymas ir Salinimas - 38.1 l.

III SKYRIUS
CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

19. Centro nuostatus (papildymus, pakeitimus) tvirtina Savivaldybes taryba.
20. Centrui vadovauja direktorius. Direktorius, organizavus konkurs4 vadovo pareigoms eiti,

i darbq priimamas ir atleidZiamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
2 1. Centro direktorius:
21.1 . vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme jam nustatytas pareigas;
21.2. organizuoja, kontroliuoja ir atsako uZ vis4 Centro veiklq, atsako uZ jo tikslq ir uZdaviniq

igyvendinimq bei funkcijq atlikimq;
21.3. leidZia isakymus savo kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jq

vykdym4;
21.4. tvirtina Centro struktiirq, Centro padaliniq nuostatus, darbuotojq pareigybiq sqra5q,

pareigybiq apra5ymus, darbo tvarkos taisykles, teikiamq paslaugq sqraS4, individualios socialines
globos planus ir kitus vidaus organizacinius dokumentus;

21.5. teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 darbo Centro darbuotojus,
nustato tarnybinius atlyginimus, darbuotojus skatina, skiria drausmines nuobaudas, atsako uZ
kolektyvo veikl4;

21.6. rengia ir tvirtina darbuotojq atestacijos ir kvalifikacijos kelimo planus, skatina Centro
darbuotoj us kelti profesing kompetenoij q;
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21.7 .teikiaSavivaldybes tarybai tvirtinti didZiausiq leistin4 darbuotojq skaidiq, meting veiklos
ataskait4, teikiamq paslaugq ikainius, socialines globos kain4 ir kitas noflIlas, nustatytas teises

aktuose Centro veiklai vykdyti;
21.8. atsako uZ Centro isigyto turto tinkam4 naudojimq ir i5saugojimq;
21.9. veikia Centro vardu be igaliojimo, atstovauja jo interesams visose istaigose bei

organizacijose, sudaro ir pasiraSo sutartis, atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;
21.10. Centro vardu pasira5o dokumentus ir igalioja kitus asmenis vykdyti Centro direktoriaus

kompetencij os funkcij as ;

2l.ll. rengia Centro metiniveiklos planq;
21.12. turi kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir

kitiems teises aktams;
21,13. atsako uZ buhalterines apskaitos organizavim4, ataskaitq rengim4 ir pateikimq laiku

Savivaldybes administracijai ir kitoms institucijoms pagal teises aktq nustatytus reikalavimus;
21.14. Centro direktoriui sergant, i5vykus i komandiruotg, jo atostogq metu ar jam nesant

darbe del kitq pateisinamq prieZasdiq, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.
22, Centro darbuotojq kompetencija ir atskaitingumas numatyti jq pareigybes apraSymuose.
23. Buhaltering apskaitq Centre vykdo vyriausiasis finansininkas (buhalteris).
24, Yyiausiasis finansininkas (buhalteris) tvarko buhaltering [king-finansing apskait4,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Lietuvos Respublikos finansq ministerijos, Savivaldybes tarybos patvirtintais ir kitais teises aktais bei
Siais Nuostatais.

25. Centro strukttir4 sudaro skyriai:
25.1. Socialines globos skyrius:
25.1.1. Ramygalos socialines globos namai;
25.1.2. Krekenavos socialines globos namai;
25.1.3. Gustoniq socialines globos namai;
25.2. Socialines prieZiEros skyrius:
25,2.1. Pagalba i namus;
25.2.2. Savaranki5ko gyvenimo namai;
25.2.3. Integrali pagalba asmens namuose;
25.2,4, Asmenine pagalba;
25.2,5. Socialine prieZiflra Seimoms;
25,3. P agalbos Seimai skyrius:
25.3.1. Atvejo vadyba;
25,3 .2. Daugiafunkcis centras ;

25.3.3. Spec. transporto organizavimas;
25.3.4. Aprtipinimas technines pagalbos priemonemis;
25 .3.5. Bendruomeniniai Seimos namai ;

25.4. Vaiko ir Beimos gerov6s skyrius:
25.4.1. Piniavos bendruomeniniai vaikq globos namai;
25.4.2. Vaivadq bendruomeniniai vaikq globos namai;
25.4.3. Globos centras;
25.4.4. Vadokliq vaikq dienos centras;
25.4.5. Vadokliq kriziq centras.
26. Centro skyriq veikl4 nustato Centro direktoriaus patvirtinti skyriq nuostatai.

IV SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PARE,IGOS
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27. Centras Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ir tikslui bei uZdaviniams igyvendinti
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarkaturi teisg:

27.1. gauti b[tinq informacij4 asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikiui nustatyti i5
Svietimo ir ugdymo, sveikatos prieZi[ros, socialiniq paslaugq istaigq, teisesaugos bei kitq institucijq;

27.2. dalyvauti svarstant ir tvirtinant biudZetq;
27,3. pagal kompetencijq palaikyti ir pletoti ry5ius su atitinkamomis Salies ir uZsienio

valstybiq institucijomis, jq strukttiriniais padaliniais, tarptautinemis organizacijomis;
27 .4. tikrinti asmens (Seimos) buities ir gyvenimo sqlygas bei kitas aplinkybes ir papildomai

apklausti asmenis (Seimas), kurie (-ios) kreipesi del socialiniq paslaugq ar socialines paslaugas gauna,
tikrinti jq pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomq duomenq, irodandiq asmens (Seimos) teisg i
socialines paslaugas;

27.5. sudaryti sutartis su paslaugq gavejais (q Seimos nariais, globejais ar r0pintojais), kitais
fiziniais ir juridiniais asmenimis bei prisiimti isipareigojimus;

27,6. nukrypti nuo socialiniq paslaugq teikimo sQlygq, atsisakyti teikti socialines paslaugas ir
vykdyti paslaugq gavejq (q Seimos nariq, globejq ar riipintojq) praSymus, jei jie prie5tarauja

istatymams, sutarties sqlygoms ar etikai;
27 .7. gauti paramq ar labdarq teises aktq nustatyta tvarka, organizuoti paramos ar labdaros

akcijas;
27.8. rcngti ir igyvendinti socialinius projektus;
27.9. pasitelkti savanorius Centro nuostatuose nustatytoms veiklos rii5ims atlikti.
28. Centras savo veikloje privalo:
28.1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Savivaldybes
tarybos sprendimais, Savivaldybes mero potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais;

28.2. naudoti le5as tik Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimq
valdytoj q patvirtintas programas;

28.3. garantuoti duomenq apie klientq konfidencialum4, uZtikrinti asmens (Seimos) duomenq
saugumq, neteikti Ziniasklaidai informacijos, del kurios gali btiti paZeistas Zmogaus privatumas;

28.4. nuolatos kelti specialistq kvalifikacijq, tobulintis kursuose, seminaruose.
29. Centras turi ir kitq Lietuvos Respublikos istatymuose bei kituose teises aktuose numatytq

teisiq ir pareigq.

V SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKEJIMAS

30. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
ir kiti teises aktai.

31. Centro metini darbo uZmokesdio fondq tvirtina Savivaldybes taryba.
32. Centro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
LESV SaLrrNLql rR JU NAUDoJTMAS

33. Centro valdomas turtas:
33.1. Savivaldybes tarybos perduotas patikejimo teise valdyti;
33 .2. igytas nuosavyben.
34. Centro le5q Saltiniai:
34.1. leSos, gaunamos uZ suteiktas paslaugas;
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34.2. savivaldybes ir valstybes biudZeto le5os;
34.3. juridiniq ir fiziniq asmenq labdara ir paruma;
34.4. testamentu, dovanojimo aktu ir kitas perduotas turtas;
34.5. kitos teisetai gautos leSos.
35. Centro leSos kaupiamos ir saugomos Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose.
36. Tais atvejais, kai paramos teikejai, perduodami turt4 ar le5as, yra nustatg aukq naudojimo

s4lygas, jq perduotas turtas ar le5os paskirstomos ir naudojamos pagal aukotojo valiq, jei tai
neprie5tarauj a Lietuvos Respublikos istatymams.

37. Centras tvarko i5 paramos teikejq gautq pinigq ir materialiniq vertybiq apskaitq, teikia
valstybinems ir savivaldybes institucijoms, vykdandioms finansines veiklos kontrolg ir tvarkandioms
atskaitomybg, informacrj4 apie gaut4 ir suteikt4 parumq.

38. Centro finansines veiklos kontrolg atlieka valstybes ir PaneveZio rajono savivaldybes
igaliotos institucijos ir istaigos Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

39.Ui:padarytus teises paZeidimus Centro darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka.

40. Valstybes biudZeto ir savivaldybes biudZeto le5os naudojamos pagal asignavimq valdytojo
patvirtint4 i5laidq sqmat4.

VII SKYRIUS
CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

41. Centrq Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka reorganizuoja ir likviduoja
Savivaldybes taryba.

42. Savivaldybes taryba, nusprendusi likviduoti Centrq, skiria likvidavimo komisij4 ir
patvirtina likvidavimo projektq, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto peremimo
tvark4.

43. Centrqreorganizuojant ir likviduojant Savivaldybes taryba prisiima atsakomybg uZ tolesn!
socialin iq paslaugq or ganizav imq.

44. Centro veikla gali b0ti nutraukta tik laikantis Lietuvos Respublikos istatymq.
45. Nekilnojamasis turtas ir le5os likvidavimo metu gr4Zinamos Savivaldybes tarybai.


