PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 81-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS ĮSTEIGIMO
2007 m. kovo 29 d. Nr. T2-69
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 28 punktu, Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1997, Nr. 66-1601) 3 ir 5 straipsniais,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 13 straipsnio 4 dalies
6 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įsteigti biudžetinę įstaigą Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybą.
2. Nustatyti Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos buveinės adresą – Žvejų g.
47, Palanga.
3. Patvirtinti Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos veiklos nuostatus
(pridedama).
4. Patvirtinti Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos pareigybių ir etatų sąrašą
(pridedama).
5. Patvirtinti konkurso Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus
pareigoms eiti nuostatus (pridedama).
6. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus pareigoms eiti konkursą.

Meras

Remigijus Alvydas Kirstukas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-69
3 punktu
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyba (toliau – Socialinių paslaugų tarnyba) –
Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžetinė įstaiga, teikianti socialines
paslaugas.
2. Socialinių paslaugų tarnybos steigėjas – Palangos miesto savivaldybė (toliau –
Steigėjas).
3. Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, įstatymais, nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais, Palangos
miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,
kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Socialinių paslaugų tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir
sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose.
5. Socialinių paslaugų tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. Įstaigos buveinė: Žvejų g. 47, Palanga, Lietuvos Respublika.
II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIKSLAS, VEIKLOS RŪŠYS IR UŽDAVINIAI
7. Socialinių paslaugų tarnybos tikslas – užtikrinti socialinį saugumą bei padėti įveikti
socialinę atskirtį, teikiant kokybiškas paslaugas, ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir
integruotis į visuomenę asmenims dėl amžiaus ar neįgalumo iš dalies neturintiems, neįgijusiems
arba praradusiems gebėjimus rūpintis asmeniniu gyvenimu.
8. Pagrindinės veiklos rūšys:
8.1. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu – 85.32;
8.2. vaikų ir senelių priežiūra dieną – 85.32.10;
8.3. kitas keleivių vežimo sausumos transportas, kodas 60.23.
9. Pagrindiniai veiklos uždaviniai:
9.1. užtikrinti Socialinių paslaugų tarnybos paslaugų gavėjams:
9.1.1. paslaugų teikimą pagal įvertintus kiekvieno paslaugų gavėjo individualius
poreikius, nuolat vertinant socialinių paslaugų veiksmingumą;
9.1.2. teikiamų paslaugų kokybę;
9.1.3. teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
9.2. ugdyti ir stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu
gyvenimu.
III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJAI IR TEIKIAMOS
PASLAUGOS
10. Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai (toliau – paslaugų gavėjai) – asmenys
su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalingos nestacionarios socialinės paslaugos, o jų
vaikai (ar tėvai), kiti asmenys teisės aktų nustatyta tvarka įsipareigoję prižiūrėti ir išlaikyti iki gyvos
galvos dėl objektyvių priežasčių negali jais rūpintis ir teikti nuolatinę pagalbą bei asmenys, atsidūrę
krizinėje situacijoje.
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11. Socialinių paslaugų tarnybos paslaugos:
11.1. pagalbos į namus;
11.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
11.3. transporto paslaugos organizavimo ir teikimo;
11.4. neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo;
11.5. būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems organizavimo;
11.6. socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms;
11.7. informavimo, konsultavimo, socialinio tarpininkavimo ir atstovavimo.
12. Asmenų prašymus paslaugų gavimui Socialinių paslaugų centre priima Palangos
miesto savivaldybės administracija, juos nagrinėja, skiria paslaugas Savivaldybės nustatyta tvarka.
13. Socialinių paslaugų tarnyba paslaugas, nurodytas 11.1, 11.2, 11.3 punktuose,
pradeda teikti su paslaugų gavėju arba jo teisėtu atstovu sudariusi dvišalę sutartį, kurioje
numatomos paslaugų teikimo sąlygos, teikiamos paslaugos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų
apmokėjimo sąlygos ir tvarka.
14. Socialinių paslaugų tarnyba paslaugų gavėją informuoja apie teikiamas paslaugas,
paslaugų gavėjų teises, atsakomybę bei pareigas.
15. Socialinių paslaugų tarnyba dirba individualų socialinį darbą su paslaugų gavėju.
Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius paslaugų gavėjo socialinės priežiūros planus,
kuriuos sudaro Socialinių paslaugų tarnybos socialinis darbuotojas.
IV. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
16. Paslaugų gavėjai turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į Socialinių paslaugų
tarnybą. Raštu pateikiami skundai ir prašymai turi būti registruojami atskirame žurnale.
Administracija privalo išsiaiškinti skundo ar prašymo pagrįstumą ir priimti sprendimą. Apie priimtą
sprendimą turi būti informuotas pareiškėjas.
17. Paslaugų gavėjas ar jo teisėtas atstovas turi teisę susipažinti su visa su jo asmeniu
susijusia dokumentacija, esančia Socialinių paslaugų tarnyboje.
18. Paslaugų gavėjas turi laikytis sutartyje, pasirašytoje su Socialinių paslaugų tarnyba,
numatytų įsipareigojimų.
V. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
19. Mokėjimo už paslaugas dydį, tvarką ir principus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos teisės aktai, Steigėjo sprendimai.
VI. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
20. Steigėjas:
20.1. tvirtina ir, prireikus, keičia Socialinių paslaugų tarnybos nuostatus;
20.2. tvirtina etatų sąrašą;
20.3. mokamų paslaugų kainą;
20.4. skiria (tvirtina) Socialinių paslaugų tarnybai biudžeto asignavimus;
20.5. skiria ir atleidžia Socialinių paslaugų tarnybos direktorių, nustato jo tarnybinio
atlyginimo dydį, priedus ir priemokas, taiko skatinimo priemones, skiria tarnybines nuobaudas.
21. Socialinių paslaugų tarnybos direktorius:
21.1. vadovauja Socialinių paslaugų tarnybos strateginio plano, metinių veiklos
programų rengimui ir jų vykdymui;
21.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Socialinių paslaugų tarnybos
darbuotojus, nustato tarnybinius atlyginimus, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, vertina
jų praktinę veiklą, užtikrina darbo drausmę;
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21.3. analizuoja Socialinių paslaugų tarnybos veiklos rezultatus, inicijuoja ir prižiūri
Socialinių paslaugų tarnybos vidaus audito vykdymą;
21.4. organizuoja teisės aktų, reglamentuojančių Socialinių paslaugų tarnybos veiklą,
įgyvendinimą;
21.5. administruoja Socialinių paslaugų tarnybos asignavimus, vykdo kitas biudžeto
asignavimų valdytojo funkcijas;
21.6. inicijuoja ilgalaikių ir trumpalaikių Socialinių paslaugų tarnybos veiklos
programų rengimą, organizuoja jų vykdymą;
21.7. telkia Socialinių paslaugų tarnybą savivaldybės socialinei politikai įgyvendinti,
ilgalaikėms ir trumpalaikėms Socialinių paslaugų tarnybos programoms vykdyti;
21.8. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus
vidaus tvarkomuosius dokumentus;
21.9. rūpinasi Socialinių paslaugų tarnybos žmogiškaisiais, materialiniais ir
finansiniais ištekliais, atsako už finansinę, ūkinę bei administracinę veiklą;
21.10. rūpinasi, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos Socialinių paslaugų
tarnybos lėšos, tinkamai saugomos materialinės vertybės;
21.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų tarnybos
rėmėjais, vietine bendruomene;
21.12. konsultuoja Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojus Lietuvos Respublikos
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų
įgyvendinimo, vadybos, įstaigos veiklos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo,
jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
21.13. stebi, analizuoja, vertina Socialinių paslaugų tarnybos veiklos procesą, tikslų
pasiekimus;
21.14. tiria Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojų prašymus, pareiškimus ir skundus
Socialinių paslaugų tarnybos veiklos klausimais;
21.15. organizuoja paslaugų gavėjų individualių paslaugų teikimo planų sudarymą;
21.16. tvirtina Socialinių paslaugų tarnybos veiklos planus;
21.17. atstovauja arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Socialinių paslaugų tarnybai
kitose institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su veiklos partneriais;
21.18. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio
socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais;
21.19. atsako už darbuotojų darbo laiko apskaitą;
21.20. užtikrina darbuotojams palankias darbo sąlygas, kontroliuoja saugos darbe,
priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
21.21. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
21.22. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
21.23. organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų tarnybos veiklą ir už ją atsako;
21.24. sudaro sąlygas atlikti Socialinių paslaugų tarnybos veiklos priežiūrą
atitinkamoms valstybės institucijoms, Palangos miesto savivaldybės tarybos įgaliotiems asmenims,
Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus
santykius;
21.25. teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Socialinės
rūpybos skyriui informaciją, susijusią su Socialinių paslaugų tarnybos veikla;
21.26. Socialinių paslaugų tarnybos direktorius gali turėti ir kitų teisės aktais nustatytų
pareigų.
22. Socialinių paslaugų tarnybos direktorius atsako:
22.1. už visą Socialinių paslaugų tarnybos veiklą ir veiklos rezultatus;
22.2. už demokratinį įstaigos valdymą, personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią
aplinką;
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22.3. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymų, kitų norminių teisės aktų, Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo
įsakymų, nurodymų ir pavedimų vykdymą;
22.4. už saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus tvarkos
reikalavimų vykdymą;
22.5. teikiamų duomenų teisingumą.
23. Kitas direktoriaus pareigas, teises ir atsakomybę nustato kiti teisės aktai ir jo
pareigybės aprašymas.
24. Socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus funkcijas, jo nesant atostogų, ligos,
komandiruotės laikotarpiu, vykdo kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
asmuo.
25. Dokumentų valdymas ir saugojimas Socialinių paslaugų tarnyboje organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, DARBO APMOKĖJIMAS, REIKALAVIMAI
PERSONALUI
26. Socialinių paslaugų tarnybos direktorius priima ir atleidžia darbuotojus, taiko
skatinimo priemones, skiria nuobaudas.
27. Priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis ir kiti
darbo santykiai, susiję su darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu, nustatomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais.
28. Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą,
kvalifikaciją ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti. Kiekvienam darbuotojui turi būti parengtas
pareigybės aprašymas.
VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA
29. Socialinių paslaugų tarnybos turtą sudaro visas teisėtai įgytas turtas. Socialinių
paslaugų tarnybos turtas gali būti įgytas už Savivaldybės, Vyriausybės institucijų ir įvairių fondų
skirtas lėšas arba gautas paramos būdu, dovanotas, paveldėtas.
30. Socialinių paslaugų tarnyba turtą apskaito, valdo, naudoja, juo disponuoja Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Susidėvėjusias arba nereikalingas
materialines vertybes nurašo, realizuoja, o gautas pajamas naudoja Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
31. Socialinių paslaugų tarnybos lėšų šaltiniai:
31.1. savivaldybės biudžeto lėšos;
31.2. paslaugų gavėjų mokestis;
31.3. paramos lėšos;
31.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.
32. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų, Palangos miesto savivaldybės
tarybos ir Kolektyvinės sutarties nustatyta tvarka.
33. Socialinių paslaugų tarnyba yra paramos gavėjas.
34. Socialinių paslaugų tarnybos išlaidų sąmatas tvirtina direktorius, neviršydamas
Steigėjo patvirtintų bendrųjų asignavimų. Direktorius, pažeidęs asignavimų paskirstymo ir
naudojimo taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
35. Socialinių paslaugų tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis finansininkas
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos
įsakymais, Steigėjo sprendimais ir kitais teisės aktais.
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VIII. VEIKLOS KONTROLĖ
36. Socialinių paslaugų tarnybos teikiamų paslaugų ir finansinės veiklos kontrolę
atlieka Steigėjas ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
IX. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
37. Socialinių paslaugų tarnyba reorganizuojama arba likviduojama Steigėjo
sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
38. Socialinių paslaugų tarnybą reorganizuojant arba likviduojant Steigėjas privalo
užtikrinti paslaugų gavėjams socialinių paslaugų teikimą reorganizuotoje arba kitoje socialinių
paslaugų įstaigoje.
_________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69
4 punktu
PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS PAREIGYBIŲ IR ETATŲ
SĄRAŠAS

Direktorius – 1 etatas,
vyriausiasis buhalteris – 0,5 etato,
socialinis darbuotojas – 2 etatai,
lankomosios priežiūros darbuotojas – 1 etatas,
vairuotojas – 1 etatas.

________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. kovo 29. d. sprendimo Nr. T2-69
5 punktu
KONKURSO Į PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS
DIREKTORIAUS PAREIGAS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso į Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus pareigas
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkursų organizavimą ir priėmimą į Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnybos (toliau – Tarnybos) direktoriaus pareigas.
2. Nuostatuose vartojama sąvoka „pretendentas“ – tai asmuo, siekiantis eiti Tarnybos
direktoriaus pareigas.
3. Konkurso į Tarnybos direktoriaus pareigas (toliau – Konkursas) organizavimą
apima:
3.1. Konkurso paskelbimą;
3.2. pretendentų dokumentų pateikimą ir priėmimą;
3.3. Konkurso komisijos sudarymą;
3.4. Konkursą;
3.5. komisijos sprendimo dėl Konkurso laimėtojo priėmimą.
4. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl Konkurso laimėtojo priėmimo
į pareigas projektą rengia Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo
skyriaus tarnautojas, atsakingas už personalo tvarkymą ar kitas administracijos direktoriaus
paskirtas asmuo (toliau – personalo tvarkytojas).
II. REIKALAVIMAI PRETENDENTUI
5. Asmuo, priimamas į Tarnybos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius
reikalavimus:
5.1. turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
5.2. mokėti lietuvių kalbą;
5.3. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų;
5.4. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
6. Asmuo, priimamas į Tarnybos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
6.1. turėti žinias ir įgūdžius, reikalingus profesinei veiklai:
6.1.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, socialinę apsaugą, socialinių paslaugų teikimą,
planavimą, organizavimą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansavimą, darbo santykius;
6.1.2. išmanyti socialinės politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo
valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, sugebėti jais vadovautis
organizuojant bei planuojant įstaigos veiklą;
6.2. būti nepriekaištingos reputacijos;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu su teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;
6.4. turėti raštvedybos pagrindus.
7. Pretendento privalumai:
7.1. vadybinio darbo patirtis;
7.2. magistro kvalifikacinis laipsnis, socialinės apsaugos mokslinis laipsnis;
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7.3. išklausytos socialinės vadybos, teisės, personalo valdymo kvalifikacijos
tobulinimo programos;
7.4. daugiau kaip vienas 5.4 punkte nurodytas išsilavinimas;
7.5. užsienio kalbų mokėjimas;
7.6. teigiamos rekomendacijos, apdovanojimai, pasiekimai profesinėje veikloje.
III. KONKURSO PASKELBIMAS
8. Sprendimą organizuoti Konkursą priima Palangos miesto savivaldybės taryba.
Tarnybos direktoriui pavaduoti konkursas neorganizuojamas.
9. Konkursą organizuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
10. Konkursas skelbiamas Palangos miesto laikraštyje ir Palangos miesto savivaldybės
internetinėje svetainėje.
11. Konkurso skelbime nurodoma:
11.1. įstaigos pavadinimas;
11.2. pareigybės pavadinimas;
11.3. pareiginės algos koeficientas;
11.4. bendrieji reikalavimai pretendentui, nurodyti Nuostatų 5 punkte;
11.5. kur ir iki kada priimami prašymai leisti dalyvauti Konkurse;
11.6. Nuostatų 12 punkte nurodyti dokumentai;
11.7. kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą Konkursą, nurodant
telefono numerius, elektroninio pašto adresus.
IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS
12. Pretendentai privalo pateikti:
12.1. prašymą leisti dalyvauti Konkurse;
12.2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
12.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
12.4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
12.5. mokėjimą dirbti kompiuteriu patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
12.6. privalumus įrodančius dokumentus ir jų kopijas;
12.7. gyvenimo aprašymą;
12.8. Tarnybos direktoriaus veiklos programą;
12.9. asmeninių privalumų sąrašą;
12.10. rekomendacijas.
13. Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.
14. Pretendentai gali pateikti dokumentus personalo tvarkytojui asmeniškai arba siųsti
registruotu laišku.
15. Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, Nuostatų 12.2–12.6 punktuose
nurodytų dokumentų originalus sutikrinęs su pateiktomis kopijomis, personalo tvarkytojas grąžina
pretendentui dokumentų priėmimo metu.
16. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos Nuostatų 12.2–12.6
punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.
17. Pretendentų pateikti prašymai registruojami žurnale (Nuostatų 1 priedas), nurodant
prie prašymų pridėtus dokumentus ar jų kopijas. Pasibaigus konkursui žurnalas pridedamas prie
komisijos posėdžio protokolo.
18. Jeigu pretendentas neatitinka Nuostatų 5 punkte nurodytų reikalavimų, jam per 5
darbo dienas personalo tvarkytojas išsiunčia pranešimą apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti
konkurse (pretendentų prašymai ir dokumentų kopijos negrąžinami).
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19. Jeigu pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jam personalo tvarkytojas išsiunčia
pranešimą apie konkurso datą, laiką ir vietą.
20. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo
Palangos miesto laikraštyje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.
21. Pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo laikui personalo tvarkytojas ne vėliau
negu per 3 darbo dienas apie pretendentus informuoja Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorių.
V. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS
22. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudaro
Konkurso komisiją, paskiria Konkurso sekretorių, nustato Konkurso vykdymo datą, laiką ir vietą.
Jeigu Komisijos sekretoriumi paskirtas ne personalo tvarkytojas, prieš Konkursą jis perduoda
Konkurso dokumentus sekretoriui. Tuo atveju po Konkurso ar jam neįvykus, sekretorius perduoda
dokumentus personalo tvarkytojui.
23. Konkurso komisija sudaroma ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.
24. Konkurso komisiją turi sudaryti 5 nariai.
25. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų sutuoktiniai,
artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia
abejonių dėl šių asmenų nešališkumo.
26. Į komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus tarnautojas, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas arba
juos pavaduojantys asmenys.
27. Įsakyme dėl Konkurso komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti
komisijos nariai, paskiriamas komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.
28. Komisijos posėdžiai uždari. Palangos miesto savivaldybės mero sprendimu
komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Korupcijos prevencijos komisijos narys.
29. Paaiškėjus Nuostatų 25 punkte nurodytoms aplinkybėms, atitinkamas komisijos
narys turi būti pakeičiamas kitu. Komisijos nario pakeitimas įteisinamas Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
VI. KONKURSAS
30. Konkursas turi būti vykdomas ne vėliau negu per 30 kalendorinių dienų nuo
paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Konkursas laikomas neįvykusiu ir organizuojamas naujas
konkursas, jeigu pretendentų dokumentų priėmimo laikotarpiu nebuvo pretendentų, vienintelis
pretendentas neatitiko Nuostatų 5 punkte nurodytų reikalavimų, Konkurso komisija nesurengė
konkurso, į Konkursą neatvyko nė vienas pretendentas, nė vienas pretendentas nelaimėjo konkurso.
31. Komisijos nariai su pretendentų pateiktais dokumentais privalo susipažinti ne
vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki konkurso.
32. Komisijos darbe turi dalyvauti visi jos nariai. Kai Konkurso komisijos darbe dėl
svarbių priežasčių negali dalyvauti kuris nors jos narys, ši komisija gali dirbti, jeigu jos darbe
dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Kai konkurso komisijos darbe dėl svarbių priežasčių
negali dalyvauti jos pirmininkas, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu
paveda kitam konkurso komisijos nariui atlikti komisijos pirmininko funkcijas.
Jeigu paaiškėja, kad komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimas giminaitis ar
asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl šio asmens
nešališkumo, komisijos narys turi nusišalinti.
33. Tik komisijos sekretorius konkurso procedūros klausimais gali bendradarbiauti su
pretendentais.
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34. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
35. Pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę.
36. Pretendentų atranka vykdoma individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant,
vertinant pretendentų veiklos programas bei teorinį ir praktinį pasirengimą eiti įstaigos vadovo
pareigas.
37. Konkursas pradedamas pretendentui pristatant veiklos programą. Pristatymo
trukmė – ne ilgesnė kaip 15 minučių. Po pristatymo komisijos nariai gali užduoti su veiklos
programa susijusius klausimus, o pretendentas pateikti paaiškinimus.
38. Pretendentų teorinis bei praktinis pasirengimas eiti įstaigos vadovo pareigas
vertinamas pokalbio metu.
39. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia klausimus visiems
pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti tarnybos direktoriaus pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų atsakymus
patikslinantys klausimai.
40. Kiekvienas komisijos narys asmeniškai vertina pretendento veiklos programą bei
teorinį ir praktinį pasirengimą eiti įstaigos vadovo pareigas – nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias
įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų.
41. Įvertinę kiekvieno pretendento žinias, veiklos programą, komisijos nariai pildo
pretendentų individualaus vertinimo lentelę (Nuostatų 2 priedas).
42. Dalyvaujant visiems pretendentams, komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas
pretendentų individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius
kiekvienam pretendentui skirtus balus įrašo vertinimų suvestinėje lentelėje (Nuostatų 3 priedas) ir
susumuoja balus. Vertinimo suvestinę lentelę pasirašo komisijos sekretorius ir komisijos
pirmininkas. Komisijos pirmininkas pretendentams paskelbia kiekvieno pretendento bendrą gautų
balų sumą.
43. Perėjusiais konkursą pripažįstami pretendentai, surinkę daugiau negu pusę
maksimalios balų sumos.
44. Konkursą laimi perėjęs konkursą ir daugiausia balų surinkęs pretendentas. Jeigu
didžiausią vienodą balų skaičių surinko keli pretendentai, vertinami jų privalumai ir papildomo
pokalbio metu pretendentai turi pakomentuoti, kaip spręstų konkrečias praktines įstaigos veiklos
situacijas. Įvertinę pretendentų privalumus, komisijos nariai pildo privalumų vertinimo lentelę
(Nuostatų 4 priedas).
45. Dalyvaujant visiems pretendentams, komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas
privalumų vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius kiekvienam
pretendentui skirtus balus įrašo privalumų vertinimų suvestinėje lentelėje (Nuostatų 5 priedas) ir
susumuoja balus. Privalumų vertinimo suvestinę lentelę pasirašo komisijos sekretorius ir komisijos
pirmininkas. Komisijos pirmininkas pretendentams paskelbia kiekvieno pretendento bendrą gautų
balų sumą.
46. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas pretendentas ir jis
surinko daugiau negu pusę maksimalios balų sumos.
47. Konkurso rezultatai įforminami protokolu (Nuostatų 6 priedas).
48. Konkurso protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir komisijos sekretorius.
49. Konkurso komisijos pirmininkas paskelbia konkurso rezultatus.
50. Laimėjęs konkursą pretendentas pasirašo konkurso protokole, kad sutinka eiti
konkurse laimėtas pareigas.
51. Pretendentai po konkurso rezultatų paskelbimo pasirašytinai susipažindinami su
konkurso protokolu.
52. Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos pretendentų individualaus vertinimo,
privalumų vertinimo, suvestinės lentelės pridedamos prie konkurso protokolo.
53. Konkursas turi prasidėti ir baigtis tą pačią dieną.
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54. Duomenys apie pretendentus neskelbiami.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. Konkursą laimėjęs asmuo skiriamas į pareigas Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimu. Komisijos sprendimas yra privalomas Palangos miesto savivaldybės tarybai,
jeigu konkursas buvo organizuotas nepažeidžiant Nuostatų. Vienam iš pretendentų apskundus
komisijos sprendimą, konkursą laimėjęs asmuo skiriamas į pareigas skundo tyrimui pasibaigus.
53. Jeigu laimėjęs konkursą pretendentas atsisako eiti laimėtas pareigas,
organizuojamas naujas konkursas.
54. Veiksmai, neveikimas ir/ar sprendimai, kuriais pažeidžiamos Nuostatų nuostatos,
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gali būti skundžiami Palangos miesto savivaldybės merui, taip pat
teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________

