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PATVIRTINTA
PaneveZio rajono savivaldybes tarybos
2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-27

PANEVEZIO RAJONO SVMTUUO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio rajono Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja PaneveZio
rajono Svietimo centro (toliau - Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises
ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, BrupQ, pagrinding paskirti, mokymo kalbq, mokymo formas.
veiklos teisini pagrindE, srit j, rDSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, kvalifikacijos tobulinimq
iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq. jq darbo apmokejimo tvark4. turtq, leSas, jq naudojimo
tvarkq ir finansines veiklos kontrolq, Centro veiklos prieZi[rq, reorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkymo tvarkq.

2. Centro oficialus pavadinimas
pavadinimas - Svietimo centras arba PRSC.
195271084.

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

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba). Savivaldybes taryba:
7.1 . tvirtina Centro nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidLia Centro direktoriq;
7 .3. priima sprendimus del:
7 .3.1. Centro buveines pakeitimo;
7 .3.2. Centro pertvarkyno , reorganizavimo ar likvidavimo;
7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos

lgal ioj imq nutraukimo ;

I .3.4. flialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7 .3.5. didLiausio leistino pareigybiq skaidiaus nustatymo;
7.3.6. kainq ir tarifq uZ teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
7.3.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Nuostatuose jos

priskirtus klausimus.
8. Centro grupe - neformaliojo suaugusitliq Svietimo mokykla.

kompetencijai

9. Centro pagrindine paskirtis - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes kvalifikacijos
tobulinimo mokykla.

10. Mokymo kalba - lietuviq.
11. Centras r.ykdo neformaliojo suaugusiqjq Sr,ietimo programas: asmens bendrqjq

gebejimq tobulinimo ir asmens profesines veiklos gebejimq tobulinimo programas.
12. Centre iSduodamidalyvavimq kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymo(si)

veiklose patvirtinantys dokumentai:
12.1. paLymejimai, patvirtinantys Svietimo programq baigim4 ir kompetencijq igrjim4;
12.2. paZymos, patvirtinandios dalyvavimq rengiant ar kuriant kvalifikacijos

tobulinimo(si), neformaliojo suaugusiqjq mokymo(si) programas ir jas lgyvendinanl.
13. Centras yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaudq, atsiskaitomqj4 ir kitq s4skaitq

Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veiklq grindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

PaneveZio rajono Svietimo centras, trumpasis
Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas
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nutarimais, Lietuvos Respr-rblikos svietimo ir rnokslo nrinistro jsakl,nrais. kitais teises aktars ir siais
Nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VBIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZNAVIXIAI, FUNKCIJOS

14. Centro veiklos sritis * Svietimas, kodas g5.

15. Centro Svietimo veiklos r[Sys:
15.1 . pagrindine veiklos ruSis - kitas, niekur nepriskirlas, Svietimas. kodas 85.59;
15.2. kitos Svietimo veiklos ru5ys:
l5.2.l.Svietimui b0dingq paslaugq veikla, kodas g5.60;
15.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
15.2.3. sportinis ir rekreacinis ivietimas, kodas g5.51 

.

16. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
16.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas. kodas 56.29;
16.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo tulto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20:
16.3. kita leidyba, kodas 59.19;
16.4. sveikatos prieZilros, ivietimo, kult[ros ir

draudimq, veiklos reguliavimas, kodas 84.12:
kitq socialiniq paslaugq, i5skyrus socialinj

16.5. socialiniq ir humanitariniq mokslq moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas
72.20;

16.6. kitas keleivinis sausumos transpoftas, kodas 49.39.
l7' Centro tikslas - sudary'ti sqlygas asmeniui mokyis visq gyvenimq, tenkinti paZinimo

poreikius, tobulinti igt4 kvalifikacij4, jgyti papildonrq kompetencijq, skatinti besimokandiq
bendruomeniq k[rim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq ir kitq suaugusiqiq bei Svietimo ii
kitq institucrjq gereiq patirti.

18. Centro veiklos uZdaviniai:
18.1. tenkinti suaugusiqiq it Svietimo bendruomeniq nariq (mokytojq, nepedagoginiq

darbuotojq, tevq (globe.fq, r0pintojq) profesinio tobulejimo ir (ar) saviSvietos ptreikius, pua"arni
ig),ti ir (ar) ugdyti bendrqsias ir profesines kompetenciias;

l8'2' skatinti Svietimo darbuotojq ir kitq suaugusiqjq iniciatyvas, profesines, kurybines,
socialines, visuomenines, kultlrines. pilietines patirties sklaid4;

18.3. aktyvinti ir pletoti PaneveZio rajono institucijq, veikiandiq Svietimo srityje,
bendradarbiavim4 ir socialing partnerystg.

19. Centras, lgyvendindamas jam pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
19.1. planuoja, koordinuoja ir igyvendina Svietimo bendruomeniq ir kitq suaugusiqjq

neformaliojo Sviet imo veiklas ;

19.2. infbrmuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir tgstinio mokymosi
dalyvius;

I 9. 3. tiria savivaldybes suaugusiqjq neformaliojo sviet imo poreikius ;
19.4. inicijuoja ir (ar) vykdo Svieteji5kus projektus, skatina gerosios patirties sklaid4;
19.5. kuruoja pedagogq metodiniq bureliq veikl4;
19.6. vykdo Panevezio rajono Trediojo amziaus universiteto veikr4;
19.7. ultkrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq darbo

aplink4;
19.8' kuria Svietimo paslaugq turinio reikalavimams lgyvendinti reikaling4 materialing

bazE ir edukacines aplinkas;
19.9' vieiai skelbia informacijq apie Centro veiklq Svietimo ir mokslo ministro nustat),ta

tvarka;
19. 10. vykdo le idybinE, metoding, kulturing, sviediamqf 4 ir kit4 veiklq;
19.11. teikia transporto paslaugas savivaldybes biudZetinems istaigoms, savivaldybes

administracij ai, asociacijoms, bendru o menems ;

19.12. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustaty'tas funkcijas.



III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

20' Centras' jgyvendindamas jam pavestus tiks14 ir uZdavinius. atlikdamas jam priskirtas
lirnkcijas. turi reisE:

20'l' gauti rglklam+ infornracijq i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos,
kitq valstybes, savivaldybiq institucijq, Svietimo jstaigq:

20.2, savaranki5kai bendradarbiauti su Salies ii uZsienio partneriais;
20'3' teises aktq nustatl'ta tvarka valdyi, naudotis ir disponuotipriskirru valstvbes turtu ir

Iesomis, sudaryi sutarlis su I-ietuvos ir uZsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus ienginius;
20'5 ' konsultuotis su kitq institucijq. jstaigq atitovais ir specialistais. atskiriems

klausimams sprgsti sudary,ti laikinas darbo grupes;
20'6' teikti I ietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai teises aktq projektus,

siulyntus ir pastabas del rengiamq teises aktq projektq;
20'7 ' gauti param4 Lietuvos Respublikoi labdaros ir paramos jstatymo nustat),ta tvarka;
20.8. inicijuori ir \,ykdyri projektus;
20'9' siqsti darbuotojus staZuotis, tobulinti kvalifikaciiq Salies ir uZsienio instituciiose;
20.10. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
21' Centro pareigos - uZtikrinti jam pavestq tikslo ir uZdaviniq igpendininr4. priskirtq

funkc ijq kokybiSk4 arlikim4.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Centro veikla organizuojama pagal:
22'1' direktoriaus patvirtintq Centro strategin! veiklos planq, kuriam yra pritarusi Cenrro

taryba (toliau - Taryba) ir Savivardybes vykdomoji institucrlu r. jo, lgariotas ur*ro;
22.2- diektoriaus patvirtintq metinj veiklts plan4, t u.iun., yii'p.itu.uri Taryba.
23' Centrui vadovauja direktorius, kuris vie5o konkurso tudu penk"ri.rn, metams j

pareigas skiriamas ir i5 jq atleidLiamas teises aktq nustatlta tvarka. Centro direktoriumi gali biiti tik
nepriekaiSr ingos reputacijos asmuo.

24. Direktorius:
24.1. vadovauja Centro strateginio

vadovauja jq vykdymui;
24'2' organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniamsjgyvendinti;
24.3. analizuoja centro veikros ir vardymo istekriq bukrg;
24'4' tvtrtina Centro vidaus struktfir4, Centro dartuotojq pareigybiq s4raSq, neviriydamas

nustatlto didiiausio Ieistino pareigybiq skaidiaus;
24'5' nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq

apraSymus:

24'6' rupinasidarbuotojq darbo s4lygomis, organzuojatrDkstamq darbuotojq paieSk4;
24.7. skatna darbuotojus, skiria jiems draus-L.. nuobaudas;
24'8' vadovaudamasis jstatymais ir kitais teises aktais, Centro darbo tvarkos taisyklese

nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;
24.9. suderings su Taryba, tvirtina centro darbo tvarkos taisykles;
24'10' r[pinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, ,rir.o jiems s4lygas tobulinti

kvalifikacijq;
24'11' tvirtina teises aktq nustaty'ta tvarka institucinio lygio pedagogq kvalifikacijos

tobulinimo programas;
24'12. bendradarbiauja su Svietimo, kultrros ir kitomis istaigomis, Centro remejais,

ir metiniq veiklos planq rengimui, juos tvirtina,



v isuome n inenr i s o rgan izac ijo nr is, rrJp inas i tarptautin iai s rys iais ;

24.13. inicijuoja Centro veiklos kokybes jsivertinimq;
24.14. teises aktq nustatlta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, lesas, svarsto ir priima

sprendimus, susijusius su Centro leSq ( jskaitant leSas, skirtas jstaigos darbuotojq darbo
uZmokesdiui), turto naudojimq ir disponavimq juo;

24'15. garantuoja. kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
jstatymq teikianri ataskaitq rinkiniai ir slatistines ataskaitos b[tq teisingi;

24.16. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei, Tarybai svarstl,ti ir viesai paskelbia
savo metq veiklos ataskaita:

24.17. uztikrina veiksmingq centro vidaus kontroles sistemos sukurimq, jos veikirnq ir
tobulinim4;

24.18. kaflu su Taryba sprendZia Centrui svarbius
aplinkos k0rimo klausimus:

suaugusiqiq mokymui(si) palankios

24.19. rengia Europos Sqiungos strukturiniq ir kitq fondq paramai gauti projektus, juos
jgvr endina Ccntre;

24.20. sudaro teises aktq nustat),tas komisijas, darbo irprojektines grupes;
24.21. sudaro centro vardu surartis del ccntro funkciiq atrikimo;
24.22. inicijuoja Tarybos sudarymq ir skarina jos veikl4;
24 .23 . at stovauja Centrui kito se inst itucijos e;
24.24. leidiia isakymus, konrroliuoja jq vykdymq;
24.25. organizuoja Centro dokumentq saugojiniq ir valdymq teises aktq nustat),ta tvarka;
24.26. iregistruoja Nuostatus Juridiniq asmenu registre;
24.27. dali savo funkcijq teises aktq nustatl'ta tvarka galipavestiatlikti Centro direktoriaus

pavaduotoju i, metodininkams ;

24.28. atlieka kitas teises aktuose, Nuostatuose ir Centro direktoriaus pareigybes aprasyme
nustatytas funkcijas.

25. Centro direktorius atsako uZ I.ietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
laikym4si istaigoje, uZ Centro veiklos rezultatus ir finansing veikl4, ieises aktuose nurodyoi
informaciios apie Centro veikl4 skelbim4, demokratinj Centro valdym4, tinkamq savo funkiijq
atlikimq, nustatlttl Centro tikslo ir uZdaviniq lgyvendinimq. uZtikrina bendradarbiavimu grlstus
santykius, Centro darbuotojq profesines etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus
sprendimus, Centro bendruomenes nariq informavim4, darbuotojq profesini tobulejimq. sveik4.
saugi4, uZkertandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos ,prriskorlr ir Zalingiems jprodianis
aplink4.

26. Centro direktorius pavaldus Savivaldybes tarybai ir Savivaldybds merui, atskaitingas
Savivaldybes tarybai.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

27 . Centre veikia viena savivaldos institucija _ Taryba.
28. Taryba telkia Centro darbuotojus ir organizuojamq suaugusiqjq neformaliojo Svietimo

veiklq dalyvius demokratiniam istaigos valdymui, daiyvauja rp..nOZirnt Centrui aktualius
klausimus, padeda Centro direktoriui atstovauti teisetiems Centro interesams. Taryba turi
patariamojo balso teisg.

29. Taryba sudaroma trejiems metams Nuostatuose nustaty,ta tvarka.
30. Centre veikia tokios sudeties Tari,ba: 3 Centro darbuotojai, I mokyklq metodines

tarybos narys, I PaneveZio rajono neformaliojo suaugusiqjq Svietimo teikejo atstovas. Centro
darbuotojus atviru balsavimu renka visuotinis darbuotojq susiiinkimas.

31. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis ya teisetas, jei
jame dal}vauja ne mai)au kaip puse Tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje-dalyvaujandiq
nariq balsq dauguma. Centro direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.



32.1-arybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu 1'arybos posedlje.
33. Pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Centro direktorius.
34. Taryba:
34.1. teikia sillymus del Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir.iq jgi,vendinimo priemoniq;
34.2. pritaria Centro strateginiam ir metiniam veiklos planams. nuostatq projektui. Clentro

darbo tvarkos taisyklems. kitiems Clentro veiklq reglamentuojantiems dokumentams. teikiamiems
Centro direktoriaus;

34.3. teikia siDlymus Centro direktoriui del nuostatq pakeitirro ar papildymo, vidaus
struktDros tobu lin imo :

34.4. svarsto Centro IeSq naudojimo klausilt'rus;
34.5. kiekvienais metais vertina Centro direktoriaus metq veiklos ataskaitE ir teikia savo

sprendimq del ataskaitos Savivaldybes tarybai;
34.6. sprendZia Centrui svarbius palankios mokymo(si) aplinkos krlrimo ir veiklos

tobulinimo klausimus, teikia Savivaldybes tarybai si[lymus del Centro materialinio apr[pinimo:
34.7. svarsto Centro bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Centro direktoriui;
34.8. svarsto kitus teises aktuose nustat),tus ar Centro direktoriaus teikiamus klausintus.
35. Tarybos nutarimai yra leiseti, jeijie neprieStarauja teises aktams.
36. Taryba uZ savo veikl4 vienq kartq per metus atsiskaito jq rinkusiems (delegavusiems)

Centro bendruomends nariams.
37. Tarybos darbo tvark4 nustato tarybos patvirlintas darbo reglamentas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS tr DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA

38. Darbuotojai i darbq Centre priimami ir atleidZiami i5 jo Lieluvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustat),ta tvarka.

39. Centro darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustaty,ta tvarka.

40. Centro direktorius. darbuotojai kvalifikacijq tobulina teises aktq nustat),ta tvarka.

VII SKYRJUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZIORA

41. Centras valdo patikejimo teise perduotq Savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
Lietuvos Respublikos jstatymq, Savivaldybes tarybos sprendimq ir kitq teises aktq nustatlta tvarka.

42. Centro le5os:
42.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos le5os

ir Savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
42.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
42.3. fondt4, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bDdais perduotos leSos. tikslines paskirties leSos pagalpavedimus;
42.4. kitos teisetu bUdu igyos leSos.

43. Le5os naudojamos teises aktq nustaty,ta tvarka.
44. Centro buhalterine apskaita organizuojama ir finansine atskaitomybe tvarkoma teises

aktq nustatyta tvarka.
45. Centro finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustaty,ta tvarka.
46. Centro veiklos prieLiurq atlieka savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.



VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Prane5imai ir informacija visuomenei apie Centro veik14, perlvarkym4, reorganizavimq,
likvidavim4 bei kitus teises aktuose numatyus atvejus skelbiami vieiai Lietuvos Respublikos teises
aktq nustatl'tais terminais ir tvarka Centro interneto svetaineje www.prsc.lt,
VJ Registrq centro [eidZianrame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenll vie5i praneSimai".

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

iniciatyva.
50.

Direktore

viduojamsa teises aktq nustat),ta tvarka.

Jurgita Vaitiekfiniene

Centras reorganizuo.iamas, peft varkomas


