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PaneveZio rajono savivaldybes tarybos
2019 lmbalandLio 4 d. sprendimu Nr. T-76

PANEVEZIO RAJONO SVTTTTVTO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio rajono Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja PaneveZio
rajono Svietimo centro (toliau - Centras) teising form4, priklausomybE, savinink4, savininko teises
ir pareigas lgyvendinandi4 institucijA, grupg, pagrinding paskirt!, mokymo kalb4, mokymo formas,
veiklos teisini pagrind4. srit!, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, kvalifikacijos tobulinim4
iteisinandiq dokumentq iSdavimq, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4, turt4, le5as, jq naudojimo
tvark4 ir finansines veiklos kontrolE, Centro veiklos prieLiur4, reorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkl'mo tvark4.

2. Centro oficialus pavadinimas - PaneveZio rajono Svietimo centras. trumpasis
pavadinimas - Svietimo centras arba PRSC. Centras lregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas
19527 1084.

3. Centras isteigtas ir veikl4 pradejo 1995 metais.
4. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Centro priklausomybe - Savivaldybes istaiga.
6. Centro savininke - PaneveZio rajono savivaldybe.
7. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - PaneveZio rajono

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba). Savivaldybes taryba:
7.1. tvirtina Centro nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir iS jq atleidLia Centro direktoriq;
7.3. priima sprendimus del:
7.3.1. Centro buveines pakeitimo;
7 .3.2. Centro perlvarkyno, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.3.3. likvidatoriaus skyimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos

lgaliojimq nutraukimo ;

7.3.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.3.5. didLiausio leistino pareigybiq skaidiaus nustatymo;
7.3.6. kainq ir tariftl uZ teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
7.3.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus.
8. Centro grupe - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo mokykla.
9. Centro pagrindine paskirtis - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes kvalifikacijos

tobulinimo mokykla.
10. Mokymo kalba- lietuviq.
11. Centras r,ykdo neformaliojo suaugusiqjq ir vaikq Svietimo programas.
12. Centre iSduodamidalyvavim4 kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si)

veiklo se patvirtinantys dokumentai:
12.1. palymejimai, patvirtinantys Svietimo programll baigim4 ir kompetencijq lgijima;
12.2. paZymos, patvirtinandios dalyvavim4 rengiant ar kuriant kvalifrkacijos

tobulinimo(si), neformaliojo suaugusiqjq mokymo(si) programas ir jas iglvendinant.
13. Centras ya vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaiton,qj4 ir kitq s4skaitq

Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais

Nuostatais.
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II SKYRIUS
cENTRo vEIKLos sRrrls rn nUSys, TTKSLAs, uZoavtNrAr, FurlKCIJos

14. Centro veiklos sritys - Svietimo pagalba, neformalusis vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq
Svietimas.

15. Centro veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
16. Centro Svietimo veiklos rD5ys:
16.1. pagrindine veiklos rD5is - kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
16.2. kitos Svietimo veiklos rfiSys:
16.2.l.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
16.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
16.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51.
17. Kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:
17.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
17.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo hrrto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
17.3.futa leidyba, kodas 58.19;
17.4. sveikatos prieZiiiros, Svietimo, kultDros ir kitq socialiniq paslaugq, iSskyrus socialini

draudim4, veiklos reguliavimas, kodas 84.121'
17.5. socialiniq ir humanitariniq mokslq moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas

72.20;
17 .6. hitas keleivinis sausumo s transportas, kodas 49 .39 ;

17.7. sportine veikla, kodas 93.1.
18. Centro tikslas - sudaryti s4lygas asmeniui mokytis vis4 gyvenim4, tenkinti paZinimo

poreikius, tobulinti !gyt4 kvalifikacij4, lgyti papildomq kompetencijq, skatinti besimokandiq
bendruomeniq kurim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq ir kitq suaugusiqjr4 bei Svietimo ir
kitq institucrjq gerqia patirti.

19. Centro veiklos uZdaviniai:
19.1. tenkinti suaugusiqiq ir Svietimo bendruomeniq nariq (mokytojq, nepedagoginiq

darbuotojq, tevq (globejq, r0pintojq) profesinio tobulejimo ir (ar) savi5vietos poreikius, padedant

igyti ir (ar) ugdyti bendr4sias ir profesines kompetencijas;
19.2. skatinti Svietimo darbuotojq ir kltq suaugusiqiq iniciatlvas, profesines, kUrybines,

so c ialine s, visuo menines, kult[rines, p ilietine s pat irties sklaid4 ;

19.3. aktyvinti ir pletoti PaneveZio rajono institucijq, veikiandiq Svietimo srityje,
bendradarbiavimq ir socialing partnerystg;

19.4. lgyvendinti vaikq neformaliojo Svietimo sporting veikl4 savivaldybeje.
20. Centras, lgyvendindamas jam pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
20.1. planuoja, koordinuoja ir igyvendina Svietimo bendruomeniq ir kitq suaugusiqjq

neformaliojo Svietimo veiklas;
20.2. informuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi

dalyvius;
20.3 . tiria savivaldybe s suaugusitli q neformaliojo Svietimo poreikius ;

20.4. inicijuoja ir (ar) vykdo Svieteji5kus projektus, skatina gerosios patirties sklaid4;
20.5. kuruoja pedagogq metodiniq biireliq veikl4;
20.6. vykdo PaneveZio rajono Trediojo amZiaus universiteto veikl4;
20.7. uirikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugi4 darbo

aplink4;
20.8. kuria Svietimo paslaugq turinio reikalavimams igyvendinti reikaling4 materialing

bazg n edukacines aplinkas;
20.9. vie5ai skelbia informacij4 apie Centro veikl4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;
20.10. vykdo leidybing, metoding, kultiiring, Sviediamqi4 ir kit4 veikl4;
20.11. teikia transporto paslaugas savivaldybes biudZetinems lstaigoms, savivaldybes

administrac ij ai, aso c iac ijoms, be ndruo men em s ;



20.12. organizJoja vaikq sportines varZybas, teikia organrzactng, metoding pagalb1
mokykloms ir tiria vaikq sportines veiklos poreikius;

20.13. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

21. Centras, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:

21.1. gauti reikiam4 informacij4 i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos,
kitq valstybes, savivaldybiq institucijq, Svietimo lstaigq ;

21.2. savaranki5kai bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais;
21.3. teises aktq nustat5rta tvarka valdyi, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybes turtu ir

le5omis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
21.4. organiruoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
21.5. konsultuotis su kitq institucijq, lstargq atstovais ir specialistais, atskiriems

klausimams sprgsti sudaryti laikinas darbo grupes;
21.6. teikti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai teises aktq projektus,

siiilymus ir pastabas del rengiamq teises aktq projektq;
21.7. gautiparame Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos lstatymo nustatyta tvarka;
2 1.8. inicijuoti ir vykdyti projektus;
21.9. siqsti darbuotojus staZuotis, tobulinti kvalifikacij4 Salies ir uZsienio institucijose;
21.10. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
22. Centro pmeigos - uZtikrinti jam pavestq tikslo ir uZdaviniq lgyvendinim4, priskirtq

tunkcijq kokybi5k4 atlikim4.

IV SKYRIUS
CENTRO YEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Centro veikla organizuojama pagal:
23.1. direktoriaus patvirtint4 Centro strategin! veiklos planq, kuriam yra pritarusi Centro

taryba (toliau - Taryba) ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos lgaliotas asmuo;
23.2. drektoriaus patvirtint4 metini veiklos planq,, kuriam yra pritarusi Taryba.
24. Cerfirui vadovauja direktorius, kuris vie5o konkurso budu penkeriems metams i

pareigas skiriamas ir iS jq atleidLiamas teises aktq nustatytatvarka. Centro.direktoriumi gali bEti tik
nepriekai5tingos reputacijos asmuo.

25. Direktorius:
25.I. vadovauja Centro strateginio ir metiniq veiklos planq rengimui, juos tvirtina,

vadovauja jq vykdymui;
25.2. organauoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams

lgyvendinti;
25.3. alla,linroja Centro veiklos ir valdyrno i5tekliq b0klg;
25.4. tvtrtna Centro vidaus struktur4 Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

nustatyto didZ iausio le istino pareigyb iq skaid iaus ;
25.5. nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5 jo darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq

apra5ymus;
25.6. rnpnasi darbuotojq darbo s4lygomis, organtzuojatr[kstamq darbuotojq paie5k4;

25.7. skatim darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas;
25.8. vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, Centro darbo tvarkos taisyklese

nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;
25.9. suderings su Taryba, tvtrtina Centro darbo tvarkos taisykles;
25.10. rfipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti

kvalifikacij4;
25.tI. tvirtina teises aktq nustatla tvarka institucinio lygio pedagogq kvalifikacijos



tobulinimo programas;
25.12. bendradarbiauja su Svietimo, kult[ros ir kitomis istaigomis, Centro remejais,

visuo meninemis organizac ijo mis, r0pinasi tarptautiniais ry5iais ;

25.13. inicijuoja Centro veiklos kokybes isivertinim4;
25.14. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, leSas, svarsto ir priima

sprendimus, susijusius su Centro le5q (iskaitant le5as, skirtas istaigos darbuotojq darbo

uZmokesdiui), turto naudojim4 ir disponavim4 juo;
25.15. garuntuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;
25.16. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei, Tarybai svarstyti ir viedai paskelbia

savo metq veiklos ataskait4;
25.17. uZtikrina veiksming4 Centro vidaus kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4 ir

tobulinim4;
25.18. kartu su Taryba sprendZia Centrui svarbius suaugusiqjq mokymui(si) palankios

aplinkos kDrimo bei vaikq sportines veiklos klausimus;
25.19. rengia Europos Sqjungos strukt[riniq ir kitq fondq paramai gauti projektus, juos

igyvendina Centre;
25.20. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir projektines grupes;

25,21. sudaro Centro vardu sutartis del Centro funkcijq atlikimo;
25.22. inicijuoja Tarybos sudarym4 ir skatina jos veikl4;
25 .23 . atstovauja Centrui kitose institucijose;
25.24. leidLia lsakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
25.25. organauoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

25 .26. iregistruoja Nuo status Juridiniq asmenq registre ;

25.27. dali savo funkcijq teises aktq nustatlrtatvarka gali pavesti atlikti Centro direktoriaus
pavaduotojui, metodininkams ;

25.28. atlieka kitas teises aktuose, Nuostatuose ir Centro direktoriaus pareigybes apra5yme

nustatytas funkcijas.
26. Centro direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir klt+ teises aktq

laikym4si istaigoje, uZ Centro veiklos rezultatus ir finansing veikl4, teises aktuose nurodytos

informacijos apie Centro veikl4 skelbim4, demokratini Centro valdym4, tinkam4 savo funkcijq
atlikim4, nustatytq Centro tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, luLtik,rrna bendradarbiavimu gristus

santykius, Centro darbuotojq profesines etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus

sprendimus, Centro bendruomenes nariq informavim4, darbuotojr; profesini tobulejim4, sveik4,

saugi4, uZkertandi4 keli4 bet'kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams
aplink4.

27. Centro direktorius pavaldus Savivaldybes tarybai ir Savivaldybes merui, atskaitingas

Savivaldybes tarybai.

V SKYRIUS
CENTRO SAVTVALDA

28. Centre veikia viena savivaldos institucija -Taryba.
29. Taryba telkia Cenko darbuotojus ir organizuojamq suaugusiqjq ir vaikq neformaliojo

Svietimo veiklq dalyvius demokratiniam lstaigos valdymui, dalyvauja sprendZiant Centrui aktualius

klausimus, padeda Centro direktoriui atstovauti teisetiems Centro interesams. Taryba turi
patariamojo balso teisg.

30. Taryba sudaroma trejiems metams Nuostatuose nustatyta tvarka.
31. Centre veikia tokios sudeties Taryba: 3 Centro darbuotojai, 1 mokyklq metodines

tarybos narys, I PaneveZio rajono neformaliojo suaugusiqjq Svietimo teikejo atstovas. Centro

darbuotojus atviru balsavimu renka visuotinis darbuotojq susirinkimas.
32. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei

dalyvauja ne maiiau kaip puse Tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
・興．岬

balsq dauguma. Centro direktorius Tarybos posedZiuose gali dalwauti kvimtinio nario
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vIII SKYRIUS
BAIGIAR/10SIOS NUOSTATOS

4g. praneSimai ir informacija visuomenei apie centro veikl4' pertvarkym4' reorganizavim4'



f

likvidavim4 bei kitus teises aktuose numatytus atvejus skelbiami vie5ai Lietuvos Respublikos teises
al<tt+ nustatytais terminais ir tvarka Centro intemeto svetaineje www.prsc.lt,
Vf Registrq centro leidliamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i pranesimai".

49. Centro nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Savivaldybes taryba.
50. Centro nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos ar Centro direktoriaus

iniciatyva.
51. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamsa teises aktq nustatyta tvarka.

Dttektore Jurgita Vaitiekiiniene


