
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL BIUDZE NBS ISTAIGOS KLAIPEDOS MIESTO VAIKO KRIZIu CBNTRO

PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATV PATVIRTINIMO

2008 m. birZelio 5 d. Nr. T2-189
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Lin.,2000, Nr.74-2262, Nr. g0)
2.43 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo (Zin.,1995, Nr. 104-
2322) 5 straipsnio I dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1Zin., t99+, Nr. 55-
1049; 2000, Nr' 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi bei
atsiZvelgdama I tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 yoaipsnio 1

dalimi apie pavadinimo pakeitim4 vie5ai vienq kart4 buvo praneSta (,,Vakarq ekspresas.,, jOOg -.balandZio25d.,Nr.93(4855),KlaipedosmiestosavivaldybestarybanusprendZia:
1. Pakeisti biudZetines [staigos Klaipedos miesto vaiko kriziq centro pavadinimq I

pavadinim4 biudZetine istaiga Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centras.
2. Patvirtinti biudZetines istaigos Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centro nuostatus

(pridedama).
3. Pavesti biudZetines istaigos Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centro direktoriui

per 30 dienq [registruoti biudZetines [staigos pavadinimo ir nuostatq pakeitimE teises aktq nustatyta
tvarka Juridiniq asmenq registre.

4. PrrpaZinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2003 m. geguZes 21 d.
sprendimo Nr. 1-139,,DeI Klaipedos miesto biudZetines [staigos vaiko laiziq..ntro ir1.igim62
punkt4.

5. Skelbti apie 5[ sprendim4 vietineje spaudoje ir vis4 sprendimo tekstq - Savivaldybes
interneto tinklalapyj e.
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2008 m. birZelio 5 d.
sprendimu Nr. T2-189

(keistas 2009 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T2-65,2010 m.
spalio 28 d. sprendimu
Nr. T2-306,2012 m. kovo 29 d.

Nr. T2-78, 2014-09-15
sprendimu Nr. T2-181 , 2015-
09-24 sprendimu Nr. T2-236,
2017-09-14 sprendimu Nr. T2-
207)

BIUDZETINES ISTAIGOS KLAIPEDOS MIESTo SEIMoS IR VAIKo GERoVEs
CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centras (toliau - Centras) yra biudZetine istaiga,
teikianti bendr4sias ir speciali4sias socialines paslaugas Klaipedos miesto gyventojams, i5laikoma iS
Savivaldybes biudZeto le5q. Centro savininke yra Klaipedos miesto savivaldybe. Centro savininko
teises ir pareigas igyvendina Klaipedos miesto savivaldybes taryba, kuri:

1.1. tvirtina ir keidia Centro nuostatus;
1.2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
1.3. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
1.4. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
1.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos

igaliojimus.
1.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose bei teises aktuose ir Centro

nuostatuose j os kompetencijai priskirtus klausimus.
2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, socialines apsaugos ir darbo
ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Siais nuostatais, vykdo Savivaldybes
administracijos direktoriaus, Socialinio departamento direktoriaus bei Socialines paramos skyriaus
vedejo isakymus.

3. Centro veikl4 koordinuoja Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Socialiniq
reikalq departamento Socialines paramos skyrius.

4. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis tikini, finansini, organizacini ir teisini
savarankiSkum4, savo antspaud4, s4skaitas bankuose. Centro vie5ieji praneSimai skelbiami Centro
interneto tinklalapyj e.

5. Centro buveine Debreceno g. 48, LT-94149 Klaipeda. Centras veikl4 vykdo Siais
adresais: Debreceno g. 48 ir Taikos pr.76 A.

6. Centro flkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Centras vykdo veikl4, kurios kodai pagal Ekonomines veiklos rti5iq klasifikatoriq yra:
- kita stacionarine globos veikla - 87 .90;
- kitq maitinimo paslaugq teikimas - 56.29.
- kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla - 88.99;
- vaikq dienos prieZilros veikla - 88.91.
- kita Zmoniq sveikatos prieZifiros veikla - 86.90.
8. Centro veikla yra neterminuota.



II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

9. Pagrindinis Centro tikslas - didinti
socialines rizikos ir likusiq be tevq globos
atkurti rySius su supandia aplinka.

10. Centro funkcijos:
10. f . informacijos ir konsultacijq Centre teikiamq socialiniq paslaugq klausimais teikimas;
10.2. tarpininkavimas ir asmenq atstovavimas kitose istaigose ir institucijose;
10.3. bendradarbiavimas su valstybes ir savivaldybes istaigomis ir institucijomis;
10,4. socialiniq paslaugq pletros programu rengimas ir igyvendinimas;
10.5. socialiniq igfidZiq ugdymo ir palaikymo paslaugq socialines rizikos Seimoms,

esandioms Vaiko teisiq apsaugos tarnybos apskaitoje, teikimas;
10.6. intensyvios kriziq iveikimo pagalbos paslaugq socialines rizikos vaikams.

neapsvaigusiems nuo alkoholio ar kitq psichotropiniq medZiagq, teikimas vis4 par4;
10.7. trumpalaikes socialines globos socialines rizikos ir likusiems be tevq globos vaikams

teikimas;
10.8. socialiniq igudZiq ugdymo ir palaikymo socialines rizikos ir socialines rizikos

mokyklinio amZiaus vaikams, teikimas;
10.9. dokumentq rengimas, i5vadq teikimas del vaikui globos (rlpybos) iteisinimo ir

trumpalaikes ar ilgalaikes socialines globos skyrimo;
10.10. pagalbos vaikus globojantiems globejams (rlpintojams) ir ivaikintojams teikimas;
10.11. b[simqiq globejq (r[pintojq) ir ivaikintojq pasirengimo ivaikinti, globoti (rlpinti)

vaik4 patikrinimas, pirminis ivertinimas, apmokymq organizavimas, iSvadq del jq pasirengimo tapti
globejais (rlpintojais) ar ivaikintojais, Vaiko teisiq apsaugos tarnybai teikimas;

10.12. socialing rizik1 patiriantiems ir likusiems be tevq globos vaikams maitinimo,
psichologines, pedagogines ir socialines pagalbos, vaikq sveikatos prieZirlros organizavimas;

10.13. centro paslaugq gavejq aprflpinimas bltiniausiais drabuZiais, avalyne, maisto
produktais ir kitais daiktais, gavus paramq;

10.14. socialines rizikos vaikq, vaikq su negalia socialiniq paslaugq poreikio vertinimas,
pokydiq socialines rizikos Seimoje vertinimas, siulymq Socialines paramos skyriui del paslaugq
poreikio pokydio, Vaiko teisiq apsaugos tarnybai del poveikio priemoniq taikymo Seimai ir Seimos
iSbraukimo i5 socialines rizikos Seimq apskaitos teikimas;

10.15. psichosocialines pagalbos ir apgyvendinimo kriziq centre paslaugq moterims ir
moterims su vaikais, nukentejusioms nuo smurto Seimoje, prekybos Zmondmis, prostitucijos,
teikimas;

I 0. I 6. sociokulturiniq paslaugq organizavimas;
10.17. informacijos apie Centre teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir

apibendrinimas;
10.18. finansiniq ir statistiniq ataskaitq rengimas istatymq nustatyta tvarka;
10.19. kitq Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais pavestq funkcijq vykdymas.

III. CENTRO TEISES

I 1. Vykdydamas nuostatuose numatyt4 veikl4, Centras turi Sias teises:
1 1.1. naudoti, valdyti perduot4 patikejimo teise turt4 bei disponuoti juo Lietuvos

Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq bei Siq nuostatq nustatyta tvarka;
I 1.2. naudoti Centro leSas nuostatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
11.3. kreiptis i savinink4 del centro nuostatq papildymo ir pakeitimo;
1 1.4. savininko leidimu stoti i ne pelno organizacijq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
1 1.5. gauti paramq

Klaipedos miesto socialines rizikos suaugusiq asmenq,
vaikq, galimybg gyventi visaverti gyvenim4, skatinant

Seimq



11.6. rengti ir igyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;
11.7. teikti pasillymus rengiant socialiniq paslaugq teikim4 reglamentuojandius valstybes ir

savivaldybes norminiq teises aktq projektus;
11.8. pagal savo kompetencij4 bendradarbiauti ir palaikyti ry5ius su Lietuvos bei uZsienio

valstybiq atitinkamomis institucijomis ir tarptautinemis organizacljomis, dalyvauti lgyvendinant
tarptautinius proj ektus;

1 1.9. teikti pasiulymus savininkui del Centro teikiamq socialiniq paslaugq ir vykdomq
funkcij q organizavimo ir tobulinimo ;

11.10. bendradarbiaujant su Socialines paramos skyriumi analizuojant Centro teikiamq
socialiniq paslaugq poreiki Klaipedos mieste.

12. Centras gali tureti ir kitq teisiq, jei jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams,
Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBE

13. Centrui vadovauja direktorius, kuri skiria I pareigas ir atleidZia i5 jq Klaipedos miesto
savivaldybes meras. Meras igyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su Centro direktoriaus darbo
santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

14. Direktorius:
14.1. vadovauja centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja centro darb4 ir atsako uZ

centro veikl4 bei savo funkcijq ir pareigq vykdym4;
14.2. priima, perkelia, nu5alina nuo darbo, atleidiia i5 darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas

centro darbuotojus;
14.3. uLtikrina, kad bUtq laikomasi istatymq ir kitq teises aktq;
14.4. skatina istaigos darbuotojus ar taiko jiems drausmines nuobaudas;
14.5. tvirtina istaigos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, nustatydamas pareigybes paskirti,

specialiuosius pareigybes reikalavimus, funkcijas bei pavaldum4;
14'6' nustato istaigos darbuotojq atlyginimus, priedq bei priemokq dydZius, nevirsijant

Centrui skirtq asignavimq darbo uZmokesdiui;
14.7.leidZia isakymus, organizuoja jq vykdymo kontrolg;
14.8. tvirtina Centro programas ir ataskaitas;
14.9. Centro vardu sudaro sandorius ir atstovauja istaigai;
14. I 0. uZtikrina Centro darbuotojq kvalifikacijos tobulinim4;
l4.l l. uZtikrina Centro darbuotojq darbq saugE;
14.12. atsako uZ materialiniq vertybiq apsaug4, apskait4 ir naudojim4 pagal paskirti.
15. DraudZiama derinti Centro direktoriaus pareigas su vyriausiojo finansininko pareigomis.
16. Buhaltering apskait4 Centre vykdo vyriausiasis finansininkas. Vyriausiojo finaniininko

funkcijas pagal sutarti gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti fmone.
17. Vyriausiasis finansininkas buhaltering apskait4 tvarko vadovaudamasis istatymais,

Vyriausybes nutarimais, Finansq ministerijos, steigejo patvirlintais dokumentais, kitais teises aktais
bei Siais nuostatais.

18. Kiekvieno Centro darbuotojo bendrieji tikslai, uZdaviniai, funkcijos, pareigos, teises ir
atsakomybe nustatomi darbuotojq pareigybiq apra5ymuose. Darbuotojams gali blti pavistos ir kitos
funkcijos bei pareigos teises akttl nustatyta tvarka.

19. Direktoriaus laikinai nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina direktoriaus
pavaduotojas. Teises aktq nustatyta tvarka direktoriaus pareigas laikinai eiti gali b[ti pavedama ir
kitam Centro darbuotojui.

20. Centro direktorius tvirtina istaigos struktlr4 ir pareigybiq s4ra5q, nevirsydamas
Savivaldybes administracijos direktoriaus nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaiSiaus ir
asignavimq valdytojo skiriamq le5q darbo uZmokesdiui.

V. DARBUOTOJU PRIEMIMO I DARBAIR APMOKEJIMO TVARKA



21. Centro darbuotojq
ir kiti teises aktai.

22. Centro darbuotojq
teises aktq nustatyta tvarka.

darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

VI. CENTRO TURTAS IR LESOS

23. Centras patikejimo teise perduot4 Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu
savivaldybds turtq valdo, naudoja bei disponuoja juo fstatymq nustatlta tvarka. fgytas i5 istaigai
skirtq valstybes leSq, Savivaldybes asignavimq bei kitq finansavimo Saltiniq nematerialusis,
ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis tuftas naudojamas ir nura5omas Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

24. Centro finansavimo Saltiniai:
24. 1 . savivaldybes biudZeto leSos;
24.2. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetams;
24.3. uL suteiktas socialines paslaugas gautos le5os;
24.4. parama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu;
24.5. kitos teisetai igytos le5os ir turtas.
25. Centras leSas naudoja Lietuvos Respublikos istatymq ir teises aktq nustatyta tvarka.
26. Centro direktorius istatymq numatyta tvarka atsako uZ programq vykdym4, programq

sQmatq sudarym4 ir vykdym4, nevirSijant patvirtintq asignavimq, taip pat, uL. efektyvq, atitinkanti
programose nustatytus tikslus, paskirtq asi gnavimq naudoj im4.

27. Centro buhalterine apskaita ir atskaitomybe tvarkoma Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

VII. CENTRO VEIKLOS KONTROLE

28. Centro veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais
teises aktais, Savivaldybes institucijq patvirtintais dokumentais.

29. Centro finansines veiklos kontrole atliekama istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
30. Centro administracija privalo pateikti savininkui, valstybes kontroles institucijoms jr1

reikalaujamus su Centro veikla susijusius dokumentus;
31. Centro direktorius uZ savo veikl4 atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui

meting vadovo ataskait4.

VIII. BAIGIAMOS NUOSTATOS

32. Centras reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAYIVALDOS

ISTATYMAS

lD4 m. liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I strsipsnh. Istatymo tikslas
Sio istatymo tikslr - skatinti ir ptetoti vietos svivald4 kaip demokatinds valstyb6s raidos pagrind4.

2 straipsnis. Istatymo prokirtis
l. Sis istatymas nustato savivaldybiq institucijg sudarymo ir veiklos wukq igyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Euopos vietos

hnasinds veiklos pagrindus.
2. Sio istatyrno nuostatos suderintos su Euopos Sdungos teisds aktais, nuodytais sio istatymo priede.

3 strripsnis. Pagrindin6s Iio istatymo sqvokos

. l. Savivaldyba - istatymo nustatytG valstybes ttritorUos administracinis vienetas, kuio bendruomenC turi Konstitucuos laiduoq svivaldos teisg, ig)ryendinmq pgl to

istatymms, Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s (toliau - Vyriausybd) ir mvivaldybes tarybos sprmdimams tiesiogiai igyvondin'ti. Saviiatdybe yra vie5asidwidinis asnuo.

savitvilka ir sayaveiksmiSkumas pagal Konstitucijos ir istatymg apibreZt4 kmp€tmcuQ.
3. Savivaldyb0s institucijos - uZ savivaldos teisOs ig)ryendinimq savivaldybds bmdruomends intsesais atsakingos institucijos:
l) savivaldyb€s ststovaujmoji institucija - $yivaldybas taryba, tuinti viotos valdzios ir viesojo administravimo teises ir puoigu, kuiai vadovauja Lietvos Respublikos

nrys - uvivaldybes meru (toliau - mum). Merm yra mvivaldybEs vadovm, vykdmtis Sime ir kituose istatymuose nustatytusigaiiojinus;

vie5ojo administravimo teises ir preigr;
4. Sovivaldybos kontrolierius (savivaldyb0s kontrolos ir eudito tsrnybr) - subjektro, priri[rintis, il teisetai, efekt]ryiai, ekonomiskai ir rzultatyviai valdomr ir

naudojmas uvivaldybes turtas bei patikdjimo teise valdomas valstybes tut6, kaip vykdommlavivaliybes biudteas ir naudojmi liti piniginiai i5tekliai.

savivaldybds administravimo subjektuose u kituose svivaldybas vie5uosiuoscjuidiniuose ammyse, pavaldus ir atskai'tingl svivaldybos administracijos di;ktoriui.
6. Slvivaldybtu kontroliuoismos imonls - savivaldyb6s imones, veikiantrios pagal Vatstybls ir svivaldybds imoniq istatymq akcinds ben&ov€s ir ulduosios akcin6s

prekirti daugiau kaip pusg imon6s administrrcijos, valdymo arba priefi[ros tamybos ntriu.
7. Ssvivsldybh adminirtravimo Nbjcktsi - savivaldybes institucijos ir istaigoq kiti subjektai, turintys teiscs aktq suteiktus igaliojimus, arliekutys jims pavestas

administravimo funkcijas ir atsakingi ui 5iq funkcijq igyvendinimq.

firnkcijos.

institucija Savivaldyb€s tarybe negali atsiskyti savo i5imtines kompetmcijos r perduoti jq iitoms uvivaldybes institucijlm.
10. Papr8toji savivaldyb0s tsrybos.komPetcnciir - istatymu nustabda komtrctencij4 kuri4 svivaldytei taryUa igyvmdina pati uba gali perduoti savivaldybes

rykdomajai institucijai (instituoijoms) savivaldybes trybos nustabrta wilka.

taryba ir kitais viesojo administravimo funkciju atliekmdiais mvivaldybos subjektais
12. Gyvcnsmosios l'lctovas.bcndruomcni - savivaldyb€s gyvenmosios vietovos (os dalies uba keliq gyvemqiq vietovig) gyvmtojai, susieti bendmis gyvaimo

veikla prcr mvo atstows, bcndruomeninds orgmiacijos ir kt.).

- 13, Bendruomenin6 orgmizacija - rocircij4 kurios steigcjai ir nariai yra gyvenmosios vietoves ben&uommds (os dalic uba keliq gyvenmqig vietoviq) gyvatojai
(q atstovai) ir kurios paskirtis - per iniciatyvm igyvendinti viesuosius interesus, susijusius su gyvmimu kaimynysteje.

14. Scni[nritk - Sryenmosios vietovds u jos dalies bandruommes isrinktas atstovc, turintis Sio istatymo Nstatyt6 teiss ir pueigas.
15. Sueiga - rcniiinaidiq susirinkiros, kurime sprendlimi Sio istatymo nustaq/ti klausimai.
16. Savivaldybls trrybos nsriq frakcija - ne maliau kaip trys savivaldybes tarybos nriai, pimajme ar kitilne savivaldybcs trybos porcdyje vietu pareiSkimu, lteiktuposidiio pimininkui, deklravg, kad veiklq savivaldybes taryboje rgsia susivienijg i Aakcrjq.
17. Savivaldybes tsrybm nsriq grupa - wivaldyb€s tarybos miai, nesuivimijg i savivaldyb6s tarybos miq frakcijm.
18. Sevivaldyb0s tarybos dauguma - savivaldybes tarybos nril fakcija ir(ar) savivaldybOi taryboi nariu grpe, dilcgawsios (delegawsi) savo kmdidatq i savivatdybes

savo veiklos progrm4, taip pat savivaldybis tarybos ndq frakcija ir (u).svivaldybds trybos nriq grup", ,i"s" parciskinu nedeklmvusioi lnedeklarawsi), kad nialyvauja
sudilmt wivaldybds rykdomqjg institucijq ir nedelegawsios (nedelegawsi) i moo pavaduoto.lo pueig;s wo kandidaq.

ll. Savivaldyblr trrybm mzuma (opozicija) - svivaldybes tarybos nriq frakcija ir (u) wivaldybm tarybos miq grup€, pimjme u kitame savivaldybes tarybospordyje viesu PaeiSkimu iteiktu posedzio pimininkui, deklmwsios (dcklmwsi), kad nesiiilo savo kmdidaro suarmt sav-ivaldybes vykdmejq institucU$ nja"g";rio,
llo{etegav}gi) savg kmdidatq i mero pavaduotojo pareigm ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.
S trci pilio dali es pake i timi :
Nr. Xl-279-!, 20164628, psklb,a TAR 2016-07-07, i. tL 2|lGl934j

. 20. I5!l6stin0 senilnailiq sueiga - scnimaidiq ir seniiinijos aptamaujmoje tsitorijoje veikimdig ben&uomminiq orgmizrcijq deleguotg atstovu susirinkim, kuriame
splendzimi sio istatymo nustatlti klausimai.
Papi ldya straipxtio doli mi :
Nr. XIII-677. 2017-10-12, Nskelbtq TAR 20t7-10-23, i. k. 2017-16708

Slraipnio Nkei,imdi:
201 t-01-19, zin., 20t t, Nr. 52-2501 (20t 1-05-03)
20 r 2- 1 ! -08, zirr., 20 I 2, Nr. I 3M958 (20 I 2 - I I -2 1)
201 14G26, lnskelbrq TAR 201 147-l I, i. k. 201 t-101 J8
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Atspausdinta i5 e-seimas.lrs.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ISAKYMAS
DBL GLOBOS CBNTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINiIO GLoBoToJo VyKDoMoS

PRIEZIUROS 0RGANIZAVIMo IR KoKVBEs pRr#rund rnffiKos ApRASo
PATVIRTINIMO

2018 m. sausio l9 d. Nr. Al_29
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymo lgrstraipsnio
8 dalimi ir Lietuvos Respublikos vyriausybes 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 ,,Del
igaliojimq suteikimo igyvendinant Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymq,, 6 punktu:

l' T v i r t i n u Globos centro veiklos ir vaiko budindio globotojo vykdomos
priezilros organizavimo ir kokybes prieZi[ros tvarkos apras? furidedama).

2' P a v e d u valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos, Socialiniq paslaugq prieZiDros departamentui prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos iki 2018 m. kovo I d. parengti ir patvirtinti Globos centro veiklos ir
vaiko budindio globotojo vykdomos prieZiDros organizavimo ir kokybes prieZilros tvarkos apraso
igyvendinamuosius teises aktus.

Socialines apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro
20i8 m. sausio 19 d. isakymu
Nr. Al-28

GLoBos cENTRo vEIKLos IR VAIKO BUDINdIo. GLoBoroJo vyKDoMosPRIE zIURo s oRG ANIZAvIM o IR KoKyBES pnriZrun"ol"rvARKos A.RA SAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I' Globos centro veiklos ir vaiko budindio globotojo vykdomos prieZiuros organizavimo irkokybes prieZi[ros tvarkos aprasas. (toliau - Airasas) nusiato globos centro veiklos tiksl* irfu,kcijas, budindio globotojo, fizinio asmens, [touo.lanoio (be#upi;;ndio) su juo giminystes

' lrttps://e-seimas.lrs.ltlportal/legalActPrint/lt?jfwid:2rlm4b7g&documentl 
d=b2b626f4... 20lg.or.22



Del Globos centro veiklos ir vaiko budindio globotojo vykdomos priezitros... Tinklio puslapis 9 is 1 1

43' Savivalclybes taryba savo sprendimu skiria savivaldybes socialiniq paslaugq istaig4vykdyti globos centro funkcijas ir jas finansuoja arba savivaldybes administraci]a perk"a, r
finansuoja paslaugas i5 kitq socialiniq paslaugq isiaigq .- globos centrq, sudarydama-sulomis
socialiniq paslaugq teikimo ir finansavimo sutaitis,'Globos centras teikia informacila savivaldybes
administracijai del lesq poreikio ir planuojamq paslaugq teikimo savivaldybes nustatyta tvarka.44' Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globejams,
globejams giminaidiams, itdviams, Seimynq dalyviams, bendruom.niniq vaikq globos namrl
darbuotojams finansuojamos i5 savivaldybes biudZeto leSq. Budindio globotojo urit ta per globos
centr4 finansuoja ta savivaldybe, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rUpyba) globos ..itr..45' Savivaldybes administracija skiria ir moka vaiko grouejo lrupiniojoy'te-ises ir pur.igu,
igyvendinandiam globos centrui uz budindio globotoj6, kuris yra sudargs tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutarti su globoi centru, priZiurim4 vaik4:[' vaiko globos (rlpybos) iSmokas, mokamas I5mokq ,uikurn, istaiymo nustatyta tvarka;45'2. globos (r[pybos) i5mokq tikslinius priedus, mokamus ISmokq vaikams lstatymonustatyta tvarka;

45'3' ismokas vaikui, mokamas ISmokq vaikams istatymo nustatyta tvarka, vaikui skirt4slaugos ir priezi[ros (pagalbos) iSlaidq tiksling kompensacij4, mokam4 pagal Lietuvos
Respublikos tiksliniq kompensacijq lstatymq, ir kitas i5mokas, jei teise gauti Sias ismokas vaikui ir
globejui (rDpintojui) numatyta jstatymuose;

45,4, atlygi budindiam globotojui.
46' Globos centras kas menesf perveda 45.1, 45.3 ir 45.4 papunkdiuose numatytas ir iS

savivaldybes gautas.lesas budindiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo
sutartyje nustatytomis s4lygomis.

47 ' Atlygis budindiam globotojui mokamas globos centro ir budindio globotojo tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai globos centras
neperduoda budindiam globotojui priZilreti vaiko.

48' Minimalus atlygio budindiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo faktiSkai priZilrimq
vaikq skaidiaus, - I minimalios menesines algos dydis per mLnesi.

49' Atlygi budindiam globotojui rekomenduoju-u didinti ne maZiau kaip po 0,25minimalios menesines algos dydZio per menesi uZ kiekvien4 fakti5kai priZifirim4 vaik4 (uz kudikiar neigalq vaikq arba uZ vaiko prieZi[r4 kriziniais atvejais - po 0,5 minimalios ..n"rin.r,utgo,
dydzio per menesi) tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) priZilreti budindiamglobotojui,

50' Apraso 45.2 papunktyje numatyt4 ismok4 globos centras naudoja papildomai pagalbai
vaikuj (pvz.,logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar uZimtumo paslaugoms) ir (ar)pagalbai budindiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, -supervizijai, 

profesines t o'rp.i.n.ijo,
ugdymui) teikti, jos neperduodamas budindiam giototojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo irpaslaugq teikimo sutarryje nenumatyta kitaip.

51' Budintys.globotojai isipareigoja 45.1,45.3 papunkdiuose numatytas gaunamas i5mokasnaudoti vaiko islaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiskos poreikiirs (pvz.: maistas,drabuZiai, kanceliarines prekes, higienos prekds, laisvalaikiui ir ugOymui skirtos iSlaidos,
kisenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisg prasyti bridineiq globotojq pateikti
islaidas pagrindZiandius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutartyje
nustatyta tvarka.

52' Socialinis- globejas, igyvendindamas vaiko globejo (rfipintojo) teises ir pareigas, gaunavaiko globos (rtpybos) iSmokas, globos (rfipybos) isrno[q iircriri* priedus, ismokas vaikui,
mokamas ISmokq vaikams istatymo nustatyta tvarka, vaikui rtirt4 ,largo, ir prieZilros (pagalbos)
islaidq tiksling kompensacij4, mokamqpagal Tiksliniq kompensacijq istatym4, ar kitas i5mokas,jei teise gauti sias ismokas vaikui ir globejul (rupintojui) numatyta lstatymuose.

https://e-seimas.lrs.ltlportal/legalActPrint/lt?jfwid:2rl m4b78&documentld:b2b6 26f4... ZOlg.Ol.22
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Atspausdinta i5 Teises aktq registro.

LIETWOS RESPUBLIKOS
SOCIALTNIU PASLAUGV ISTATYMO NR. X-493 2,4,16,18, 19, 20,2!,26,29 IR 34 STRAIPSNIV

PAKEITIMO
ISTCTYMAS \

2017 m. rugsejo 28 d. Nr. XIII-647
Vilnius

'uu' I straipsnis.2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsni ir ji i5desfyri taip:

,,2 straipsnis. pagrindinOs Sio istatymo s4vokos
1. Asmuo su sunkia negalia:

1) vaikas su sunkia negalia- asmuo, kuriam pagal Si istatym4 nustat5rtas visi5ko nesavaranki5kumo
lygis ir pagal Lietuvos Respublikos neigaliqjq socialines integracijos lstatymq (toliau - Neigaliqjq socialines
integracij os istafymas) pripaZintas sunkaus nelgalumo lygis;

2) suaug9s asmuo su sunkia negalia - asmuo, kuriam pagal Si istatym4 nustaf;rtas visi5ko
nesavarankiskumo lygis ir kuris pagal Neigaliqjq socialines integracijos istatymq yrapripaZintas nedarbingu;

3) senatves pensijos ami:it4 sukakgs asmuo su sunkia negalia - sukakgs senatves pensijos amZiq
asmuo, kuriam pagal Si istatymq nustatSrtas visi5ko nesavaranki5kumo lygis.

2' Budintis globotojas - fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
'globejui (rupintojui) keliamus reikalavimus, i5klausgs globejq ir iteviq mokymus ir budindiq globotojq\konsultavimo 

kursus, pagal su globos centru sudarytq tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo
sutaili priZiurintis likusius be tevq globos vaikus, socialing rizikqpatiriandius vaikus, su kuriais nera susietas
giminystes rySiais, arba Sioje sutarfyje nustatytais atvejais teikiantis kitoki4 pagalbq vaiko tevams, siekiant
gtqLinti vaikq i Seimq. Budintis globotojas vykdo veikl4 pagal individualios veiklos pazymejimE.

3' Globos centras - socialiniq paslaugq istaiga, kuri, igyvendindama vaiko globejo (rupintojo) teises
ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutart! perduoda likus! be tevq globos
vaikq, socialing nzlkl patirianti vaik4 priZitreti budindiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines
paslaugas bei kit4 pagalb4 pagal poreiki vaikui ir budindiam globotojui, taip pat kitoki4 pagalbq vaiko
tevams, siekiant grqlinti vaikq iSeim4.

4' Likgs be t6vq grobos vaikas - vaikas iki rg mote, kuriam istatymq
laikinoji ar nuolatine globa (mpyba).

nustatyta tvarka yra nustatyta

5' Senyvo amZiaus asmuo - sukakgs senatves pensijos amhiqasmuo, kuris del amZiaus ii dalies ar
visiskai yra netekgs gebejimq savarankiSkai rupintis asmeniniu (Seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuornenes
glwenime.

https://www.e-tar.luportal/lt/legalActPrint?documentld=70'l404b0adb711e7ga4cg04b.l 
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6' Sielovados darbuotojas - pagal darbo sutarti socialiniq paslaugq istaigoje dirbantis asmuo,
turintis tradicines religines bendruomenes ar bendrijos leidimq arba siuntimq religines bendruomenes ar
bendrijos pavedimu teikti religinius patarnavimus ir sielovados pagalb4.

7' Socialin6 rizika - veiksniai ir aplinkybes, del kuriq asmenys (Seimos) patiria ar yrapavojus jiems
patirti socialing atskirti: suaugusiq Seimos nariq socialiniq igudziq tinkamai priZi1reti ir ugdyti
nepilnamedius vaikus (ivaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamediq vaikrl (ivaikiq) visapusio frzinio,protinio,
dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sqlygq Seimoje neuZtikrinimas; psichologine, fizinear seksualin6
prievarta; smurtas; i5naudojimas prekybai Zmonemis; lsitraukimas ar polinkis isitraukti ! nusikalstam4 veikl4;
piktnaudZiavimas alkoholiu, narkotinemis, psichotropinemis medZiagomis; priklausomybe nuo alkoholio,
narkotiniq, psichotropiniq medZiagt4, azartiniq loSimq; elgetavimas, valkatavimas, benamyste; motyvacdos
dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

8. socialinEs grobos istaiga - sio istatymo nustafyta
socialiniq paslaugq istaiga.

tvarka turinti teisg teikti socialing globq

9' socialines globos norma - Lietuvos Respublikos vyriausybes (toliau - vyriausybe) ar jos
igaliotos institucijos patvirtinti socialines globos teikimo vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo

"4inZiaus 
asmenims, socialing tizikqpatiriantiems suaugusiems asmenims principai ir charakteristikos.

l0' Socialinig paslaugq istaiga - socialines paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje ar kitoje
Europos sqiungos valstybeje nareje arba kitoje Europos ekonomines erdves valstybeje isisteiggs jwidinis
asmuo ar kita organizacija, jq padalinys, atitinkanfys Siame istatyme nustatytus reikalavimus.

11' suauggs asmuo su negalia - darbingo amziaus asmuo, kuris del neigalumo yra is dalies ar
visiskai netekgs gebejimq savaranki5kai r[pintis asmeniniu (seimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenes
gyvenime.

12' vaikas su negalia - vaikas iki 18 mote, kuris del neigalumo yra is dalies ar visiskai nelgijgs jo
amLh4 atitinkandio savaranki5kumo ir kurio galimybes ugdytis bei dalyvauti visuomenes gyvenime yra
ribotos.

13' vaikus globojanti Seima - sutuoktiniai ar vienas gyvenantis asmuo, ne jaunesnis kaip 2l metg
(reikalavimas bfiti sukakusiam 21 metq amziq netaikomas vaiko artimajam giminaidiui), istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tuarka priZiDrintys ar globojanfys (besirupinantys) vaikus (vaikais)..,

2 straipsnis. l4 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 2 punkrE irjii5desryti taip:

"2) teikia metoding pagalb4 savivaldybems del socialines prieZifiros seimoms organizavimo, taip pat
del bendrqiq socialiniq paslaugq ir socialines prieZiuros kokybes kontroles;,..

3 straipsnis. l6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 16 straipsnio 9 dali ir j4 iSdestyti taip:

"9' Asmens (Seimos) socialiniq paslaugq poreikio nustatym4, socialiniq paslaugq skyrim4,
sustabdyrn4 ir nutraukim4 reglamentuoja vyriausybes ar jos igaliotos institucijos patuirtinti asmens (seimos)
socialiniq paslaugq poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprasas bei socialines globos poreikio vaikui,
suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amZiaus asmeniui, socialing izikq patiriandiam suaugusiam
asmeniui nustatymo metodikos...

4 straipsnis. l8 straipsnio pakeitimas
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