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KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PADALINO NUOSTATAI 

 

L BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kupiškio socialinių paslaugų centro Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų 

padalinio (toliau – Padalinys)  nuostatai reglamentuoja  Padalinio  veiklos pobūdį, tikslus, 

uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo, Padalinio reorganizavimo ir likvidavimo tvarką. 

                 2. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys yra  biudžetinės įstaigos - 

Kupiškio socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys vienos įstaigos bazėje, kurios paskirtis 

teikti bendrąsias ir  specialiąsias socialines paslaugas. 

 3. Padalinio adresas: Krantinės g. 28, LT-40117, Kupiškis.  

 4. Padalinys veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo ir Centro direktoriaus įsakymais ir nurodymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais  socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo įgyvendinimą. 

 

 II. PADALINIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI,  FUNKCIJOS   

 

5. Organizuoti ir teikti  pagalbą asmeniui (šeimai)  dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių 

problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, bei 

sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti 

savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę 

atskirtį. 

6. Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms 

socialinėms problemoms atsirasti. 

7. Padalinys, įgyvendindamas  tikslus ir vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka 

šias funkcijas: 

7.1. teikia  Kupiškio rajono gyventojams bendrąsias  socialines  paslaugas padalinyje 

ir asmens namuose:  

7.1.1. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo  įvairiais socialinių 

paslaugų teikimo klausimais; 

7.1.2.  ugdo ar kompensuoja  asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis 

asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir  dalyvavimu visuomenės gyvenime; 

7.1.3. organizuoja socialiai remtinų asmenų nemokamą maitinimą; 



7.1.4. organizuoja transporto paslaugų teikimą; 

7.1.5. organizuoja asmens higienos ir priežiūros paslaugų teikimą; 

7.1.6. organizuoja ir aprūpina žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis; 

7.1.7. teikia kitas  bendrąsias  socialines paslaugas. 

7.2. teikia specialiąsias socialines paslaugas: 

7.2.1. pagalbos į namus; 

7.2.2.  dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; 

7.2.3. integralios pagalbos paslaugas asmens namuose; 

7.2.4 atvejo vadybos ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms;  

7.2.5. intensyvią krizių įveikimo pagalbą; 

7.2.6. vykdo kitas socialinių paslaugų kataloge įtvirtintas specialiąsias socialines 

paslaugas; 

7.2.7. vykdo projektais įgyvendinamas specialiąsias socialines paslaugas; 

7.3. kaip alternatyvą socialinės priežiūros paslaugoms, pagal steigėjo patvirtintą tvarką 

ir įkainius moka pagalbos pinigus. 

7.4. kaupia ir sistemina informaciją apie  socialines asmenų grupes,  vykdo socialinių 

paslaugų gavėjų apklausas socialinių paslaugų poreikio įvertinimo, pervertinimo ir teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės gerinimo klausimais; 

7.5. nustatyta tvarka  ir  pagal savo veiklos sritį nagrinėja ir atsako į rajono gyventojų 

paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus, ieško efektyvių priemonių iškilusioms problemoms 

spręsti; 

7.6. teikia pasiūlymus Kupiškio socialinių paslaugų centro  direktoriui, Kupiškio 

savivaldybės administracijai  dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo bei prevencinių 

priemonių įgyvendinimo krypčių;  

7.7. dalyvauja rengiant, derinant  ir įgyvendinant  Socialinių paslaugų centro strateginį 

planą bei svarstant socialines paslaugas reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų projektus; 

7.8. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Padalinyje teikiamas  socialines 

paslaugas bei atliekamą kitą  socialinio darbo veiklą; rengia  statistines ataskaitas ir garantuoja jų 

teisingumą; 

7.9. padalinio kompetencijai priskirtais klausimais rengia raštus, pažymas, išvadas, 

ataskaitas ir teikia  medžiagą Centrui, ar jam pavedus -  rajono savivaldybių institucijoms ir 

įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir žiniasklaidai; 

7.10.  pagal atliekamos  veiklos sritį per žiniasklaidos priemones  informuoja 

visuomenę apie   teikiamas socialines paslaugas bei jų gavimo galimybes; 

7.11. dalyvauja  tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriuose sprendžiami su socialinio 

darbo veikla susiję klausimai, bendradarbiauja šiais klausimais su rajono organizacijomis ir 



institucijomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis,  švietimo, ugdymo, sveikatos 

specialistais; 

7.12. telkia vietos bendruomenės išteklius, savanorius socialinėms paslaugoms  teikti 

ir efektyviai juos paskirstyti; 

7.13. rengia  socialinio darbo metodikas  darbui su socialinės rizikos  bei socialinę 

atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) ir  jas pritaiko praktikoje; 

7.14. organizuoja, vykdo socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, 

savanorių ir kitų Padalinyje dirbančių darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 

7.15. vykdo  asmens  (šeimos) asmens finansinių galimybių mokėti už socialines 

paslaugas vertinimą; mokėjimo už socialines paslaugas dydžių  paskaičiavimą, įmokų surinkimą;  

7.16. teikia rajono administracijos  Socialinės paramos skyriui siūlymus dėl asmenų 

atleidimo nuo mokesčio už socialines paslaugas arba jo sumažinimo; 

7.17. pagal kompetenciją  organizuoja  ir vykdo švietėjišką veiklą, plėtoja  socialinės 

pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms, socialinės rizikos asmenims  ir kitiems  

asmenims vartojantiems alkoholį, tapusiems smurto aukomis ar turintiems kitų priklausomybės 

problemų;   

7.18. nustatyta tvarka ir pagal savo veiklos sritį dalyvauja   Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos  programos  įgyvendinime; 

7.19.Vykdo  Kupiškio socialinių paslaugų centro, Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimus ir nurodymus socialinių paslaugų teikimo  

srityje. 

8. Paslaugų gavėjai: 

8.1. socialinę atskirtį patiriančios šeimos; 

8.2. vaikai su negalia ir jų šeimos; 

8.3. asmenys su negalia ir jų šeimos; 

8.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; 

8.5. socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos; 

8.6. kiti asmenys esantys krizėje ir jų šeimos. 

 

III. PADALINIO TEISĖS 

 

9. Padalinys turi teisę: 

9.1. Kupiškio socialinių paslaugų centrui pavedus, atstovauti Padalinio veiklos sričiai 

priskirtais klausimais įvairiose  savivaldybės institucijose ir įstaigose; 

9.2. gauti darbui  reikalingą informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą 

socialinių paslaugų organizavimo klausimais iš savivaldybės Tarybos, mero, administracijos 

direktoriaus, administracijos struktūrinių padalinių, kitų valstybinių ir nevalstybinių įstaigų, 

visuomeninių organizacijų; 



9.3. teikti rajono savivaldybės administracijai, Kupiškio socialinių paslaugų centro 

vadovams siūlymus dėl socialinių paslaugų  organizavimo ir teikimo, mokėjimo už  socialines 

paslaugas tobulinimo bei infrastruktūros plėtojimo klausimais; 

9.4. organizuoti studentų praktikos atlikimą; 

9.5. organizuoti seminarus, susitikimus bei kitus renginius socialinių paslaugų 

organizavimo ir teikimo klausimais;. 

9.6. telkti savanorius,  ieškoti socialinio darbo inovacijų; 

9.7. įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti ir naudoti 

Centro turtą  ir juo disponuoti; 

9.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. 

9.9. turėti ir kitų teisių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose. 

 

IV.  PADALINIO DARBO ORGANIZAVIMAS   

 

10. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų  padalinio nuostatus (papildymus, 

pakeitimus) tvirtina  Kupiškio socialinių paslaugų Centro direktorius ( toliau – Centro direktorius). 

11. Darbo tvarką padalinyje apibrėžia Kupiškio socialinių paslaugų centro vidaus  

darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Centro direktoriaus; 

12. Padaliniui vadovauja Centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams  

(toliau –direktoriaus pavaduotojas). Direktoriaus pavaduotoją  į  darbą priima  ir iš jo atleidžia 

Centro direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

13. Centro direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams: 

13.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja veiklą, kad būtų įgyvendinami  nustatyti 

Padaliniui tikslai ir uždaviniai, atliekamos  funkcijos;  

13.2. Centro direktoriui  įgaliojus  ir pavedus, veikia Centro vardu, atstovauja jo 

interesams visose įstaigose  bei organizacijose; 

13.3. rengia  su Padalinio veikla susisijusių įsakymų, Padalinio nuostatų, darbuotojų  

pareigybių aprašymų,   teikiamų socialinių paslaugų  tvarkos aprašų ir  kitų  dokumentų projektus; 

13.4.  užtikrina įstatymų, nuostatų ir kitų teisės aktų  laikymąsi; 

 12.5. vizuoja visus gautus  raštus, darbuotojų parengtus  ir su Padalinio veiklos sritimi 

susijusius dokumentus;  pasirašo  Centro vardu  siunčiamus dokumentus (raštus, pažymas, 

informacijas ir kt.);  

13.6. derina su Centro vadovybe Padalinio darbo tobulinimo klausimus; 

13.7. dalyvauja atrenkant pretendentus į socialinio  darbuotojo pareigas; 

13.8. atsako už Padalinio įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą; 

13.9. teikia direktoriui siūlymus skirti Padalinio darbuotojams drausmines nuobaudas ir 

paskatinimus;. 



13.10. teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas; 

13.11. kasmet Centro direktoriui pateikia  veiklos planą  ir ataskaitą apie Padalinio 

veiklą. 

14. Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai.  

15. Padalinio darbuotojus priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

16. Padalinio darbuotojų kompetencijos reikalavimai,  funkcijos, atsakomybė ir 

atskaitingumas numatyti jų pareiginiuose  aprašymuose. 

17. Padalinio darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką,  darbuotojų tarnybinius atlyginimus 

ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Centro direktorius, vadovaudamasis  Lietuvos 

Respublikos darbo  kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai. 

 

       V. PADALINIO   REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

18. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinį  reorganizuoja ir likviduoja 

Kupiškio socialinių paslaugų centras  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

                                   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

20. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus 

klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos. 

21. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinio nuostatai keičiami ir 

papildomi  Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus iniciatyva ir, atsižvelgiant į  Padalinio 

veiklos pokyčius. 

                                        _____________________________ 

 


