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PAKRUOJO SUAUGUSIUJU IR JAUNIMO SVIETIMO CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pakruojo suaugusiqjq ir jaunimo Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Pakruojo suaugusirdq ir jaunimo Svietimo centro (toliau - Centras ) teisinq form4
priklausomybg, savinink4 savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucij4 buveinQ, grupQ,

veiklos teisini pagrind4 sriti ir r[SL tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Centro teises ir pareigas, Centro
veiklos organizavim4 ir valdym4 Centro darbuotojq priemim4 [ darb4 jq darbo apmokejimo tvark4
Centro turt4 le5as, jq naudojimo tvark4 finansines veiklos kontrolp, reorganizavimo, likvidavimo ir
pertvarkymo tvark4.

2. Centro oficialusis pavadinimas - Pakruojo suaugusiqjq ir jaunimo Svietimo centras.

Sutrumpintas pavadinimas - Pakruojo Svietimo centras. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq

registre, kodas 16829677 0.

3. Centras isteigtas 2003 m. rugpjldio 1 d.

4. Centro teisine forma biudZetine istaiga.
5. Centro priklausomybe - savivaldybes [staiga.
6. Centro savininkas - Pakruojo rajono savivaldybe, kodas 111102598, adresas: Kqstudio

g. 4, LT-83 152 Pakruojis.
7. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Pakruojo rajono

savivaldybes taryba, kuri:
7.1. tvirtina Centro nuostatus;
7 .2 priima i pareigas ir i5 jq atleidlia Centro direktoriq;
7 .3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
7.4. pfiima sprendim4del Centro reorganizavimo ir likvidavimo;
7 .5. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacinp komisrje ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.7. sprendZia kitus teises aktuose numatytus ir Centro nuostatuose jos kompetencijai

priskiriamus klausimus.
8. Centro buveine: Vytauto DidZiojo g. 63 , LT-83158 Pakruojis.
9. Centro pagrindine grupe - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo mokykla. Kita Svietimo

centro grupe-Svietimo pagalbos istaiga.
10. Centro pagrindine paskirtis - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes kvalifikacijos

tobulinimo mokykla, kodas 3 1 8 141 08.
11. Centras yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Pakruojo rajono

savivaldybes herbu ir Centro pavadinimu, atsiskaitom4sias ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos

[registruotuose bankuose, atributik4 savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Pakruojo rajono

savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais bei Siais Nuostatais.
12. Centras turi padalin! - Pedagoging psichologinq tarnyb4 (toliau - Tarnyba) (buveine:

Mi5ko g.2, Linksmudiqk., LT-83114,Pakruojo sen. Pakruojo r. sav)

13. Tarnyba veikia pagal Centro direktoriaus patvirlintus nuostatus.
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II SKYRIUS
CENTRO VBIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS,MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

14. Centro veiklos sritys - Svietimo pagalba, neformalus vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq
Svietimas, buhalterine apskaita.

15. Centro veiklos rlSys (pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq (EVRK 2 red.):
15.1. pagrindine veiklos rt5is - Svietimui btdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
15.2. kitos veiklos r[Sys:
15.2.I kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;
15.2.2. iri5imas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;
15.2.3. kita transportui bldingq paslaugq veikla, kodas 52.29;
15.2.4. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
15.2.5. kita leidyba, kodas 58.1 1;

15.2.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
68.20;

15.2.7. buhalterine apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20;
I 5 .2.8. finansiniq ataskaitq rengimas, kodas 69 .20.20 ;

15.2.9. istaigos ma5inq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma,
kodas 77.33;

15.2.10. posedZiq ir verslo renginiq organizavrmas, kodas 82.30;
15.2.11. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
15.2.12. kitg niekur kitur nepriskirttS narystes organizacijq veikla, kodas 94.99;
I 5 .2.13, transportui bfldingq paslaugq veikla, kodas 52.2;
15.2.14. konsultacine verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22;
15.2.I5. ekskursijq organizatorirl veikla, kodas 79.1.
16. Centro tikslai:
16.1.sudaryti s4lygas pedagogams ir kitiems asmenims mokytis visq gyvenim4 tenkinti

paZinimo poreikius, tobulinti igy4 kvalifikacij4 skatinti pedagogq ir kitq asmenq klrybi5kum4
p aLangias ini c i atyv as,

16.2.teil<ti pedagoginE psichologinE ir konsultacinE pagalb4 ugdymo istaigoms,
mokytojams, mokiniams, tevams (globejams) ir kitiems rajono bendruomends nariams.

16.3.uZtikrinti kokybi5k4 buhalterines apskaitos tvarkymo paslaugq teikimq Svietimo

istaigoms.
17. Centro uZdaviniai:
17.1.organizuoti mokymosi vis4 gyvenim4veiklas bet kuriame amZiaus tarysnyje siekiant

tobulinti bendr4sias, asmeninds, pilietines, socialines ir profesines srities kompetencijas.
lT.2.anaIizuoti Pakruojo rajono savivaldybes pedagogq, vie5ojo administravimo ir

paslaugq infrastruktflros vadovq ir darbuotojr5 kitq rajono bendruomenes nariq kvalifikacijos
kelimo, mokiniq ir jaunimo neformaliojo Svietimo poreikius;

17.3. teikti metoding pagalb4mokykloms, mokytojams, skleisti Salies ir uZsienio pedagogq

ir bendruomeniq veiklos inovacijas, profesinE patirli;
17.4. vystyti profesinio informavimo, vaikq ir jaunimo neformaliojo Svietimo paslaugas;

l7.5.vykdyti rajono, respublikines dalykines olimpiadas ir konkursus Pakruojo rajono
savivaldybes mokiniams.

lT.6.organizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindq
egzaminavim4;

Valstybines kalbos

17 .7 . tvarkyti biudZetiniq istaigq buhalterinE apskait4 ir teikti transporto nuomos paslaugas;

l7.8.ivertinti mokiniq (vaikq) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jq lygi,
pedagogines, psichologines asmenybes ir ugdymosi problemas, nustatl'ti vaiko brandumq mokyklai,
prireikus skirti specialqj i ugdym4si;

17.9. padeti mokykloms uZtikrinti kokybi5kq specialiqjrl ugdymosi poreikiq, psichologiniq
asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdym4.



18. Centro funkcijos:
18.1. tirti rajono Svietimo istaigq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo, savirai5kos

poreikius ir kurti bei realizuoti kvalifikacines, sociokult[rines, savirai5kos ugdymo programas;

18.2. rengti ir siulyti kitq parengtas kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiqjq

mokymo(si) ir Svietimo programas bei projektus, atitinkandius Lietuvos Respublikos Svietimo

prioritetus ir Pakruojo savivaldybes Svietimo lstaigq darbuotojq bei kitq suaugusiqiq poreikius.

18.3. atsiZvelgiant i vietos poreikius ir galimybes, plesti savo veikl4 (leidybinE, kultUrinq,

SvietejiSkfl;
i8.4. koordinuoti metodiniq bDreliq veiklq;
18.5.kaupti ir sisteminti informacij4 apie ugdymo naujoves, literatfir4 pedagogq

metodinius darbus;
18.6. siekiant suaugusiqjq Svietimo, pedagogq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimo paslaugq

kokybes ir efektyvumo, bendradarbiauti bei sudaryti sutartis su socialiniais partneriais

(nevalstybinemis organizacijomis, kitais suaugusiqjq mokymo centrais, ugdymo istaigomis,
uZsienio institucijomis ir kt.);

18.7. dalyvauti tarptautiniuose suaugusiqjq ir jaunimo Svietimo projektuose;

18.8. vykdyti bazines rajono ugdymo istaigos, atliekandios rajono gyventojq Lietuvos

Respublikos Konstitucijos pagrindq ir Valstybines kalbos egzaminavimq funkcijas;
18.9. teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas Pakruojo rajono

bendruomeniq nariams ;

18.10. ivertinti asmens galias rr
psichologines asmenybes ir ugdymosi
atsirandandius del i5skirtiniq gabumrf,
ugdym6

18.11. konsultuoti specialiqjq ugdymosi poreikir5 psichologiniq, asmenybes

problemrl turindius asmenis, jq telus (globejus, rDpintojus), mokyojus, specialistus,

pedagogines pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologiniq, asmenybes

problemq prevencijos bei jq sprendimo klausimais;
18.I2. teikti metoding pagalb4 mokl.tojams, specialistams (specialiesiems pedagogams,

logopedams, psichologams) ir tevams (globejams, rlpintojams) vaiko paZinimo, specialiqjq

ugdymosi poreikiq psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq asmenq ugdymo bei
jo organizavimo, [vairiq specialiqjq pedagoginiq, psichologiniq, asmenybds ir ugdymosi problemq

sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

18.13. rengti ir igyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedandias veiksmingiau

ugdyti specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq asmenybes ir ugdymosi problemq turindius

asmenis, sumaZinti specialiosios pedagogines pagalbos poreiki, iSvengti psichologiniq, asmenybes

ir ugdymosi problemq ar jas sprqsti;
18.14. kaupti, analizuoti ir verlinti informacij4 apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje

glvenandius specialiqfrl ugdymosi poreikiq psichologinir5 asmenybes ir ugdymosi problemq

turindius asmenis, jq problemas, ugdymo organizavim4 aplinkos pritaikym4 bei specialiosios

pedagogines ir / ar psichologines pagalbos teikimo veiksmingum4;
1 8. 1 5. padeti organizuoti kriziq valdymq mokyklose;
18.16. organizuoti dalykines olimpiadas ir konkursus Pakruojo rajono savivaldybes

mokiniams;
18.17. pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4 ir kitus teises aktus

tvarkyti biudZetiniq istaigq apskait6
18.18. nuomoti turim4 kompiuterinE irang4 patalpas,

bendruomenei ir kitiems gyventojams;
18.19. teikti maisto technologo paslaugas;

transportq rajono Svietimo

18.20. koordinuoti Pakruojo rajono savivaldybds neformalqji suaugusiqjq Svietim4 ir
tqstini mokym4si;

sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines,

problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (iSskyrus

vaiko brandumq mokyklai, prireikus skirti specialqji

ir ugdymosi
specialiosios
ir ugdymosi



IS.2L atlikti kitas Centro nuostatuose nenurodytas, bet istatymq ir kitq teises aktq
numatytas funkcijas, atitinkandias Centro tiksl4 ir uZdavinius.

19. Centras i5duoda paZymejimus asmenims, i5laikiusiems Lietuvos Respublikos
valstybines kalbos, Konstitucijos pagrindrL egzamtnus Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka ir Kvalifikacijos tobulinimo paZymejimus Centro direktoriaus nustatyta
tvarka.

III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

20. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam paskirtas
funkcijas, turi teisp:

20.1. pasirinkti darbo veiklos formas, metodus, klientq konsultavimo technikas ir bfldus;
20.2. gauti paramqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
20.3 pletoti savanori5kumo ir savitarpio pagalbos idejas;
20.4. vykdyti rajono, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. bendradarbiauti su veiklai [tak4turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.6. stoti ir jungtis ineryriausybines organizacijas, asociacijas, dalyvauti jqveikloje;
20.7. Pak,ruojo rajono savivaldybes tarybos nustatl'ta tvarka prisiimti isipareigojimus,

sudaryti sutartis;
20.8. uztikrinti valstybes ir savivaldybes biudZeto, kitq le5q efektyvq panaudojim4
20.9. skelbti konkursus, susijusius su Centro veikla;
20.10. teikti atlygintinas paslaugas, kuriq kainas tvirtina Pakruojo rajono savivaldybes

taryba;
20.11. analizuoti savo veikl4 vertinti pasiektus rezultatus;
20.12. uZtikrinti Centro vykdomq paslaugq prieinamum4 ir kokybq;
20.13. naudotis Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktrl suteiktomis teisemis ir

pareigomis.
21. Centro pareigos:
21.1. kokybi5kai atlikti Centrui pavestas funkcijas;
21.2. uZtikrinti sveik4 saugi4 aplinkq Centro darbuotojams ir paslaugomis

besinaudoj antiems asmenims ;

21.3. informuoti visuomeng apie Centro veikl6
21.4. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Centro veiklos organizavimo dokumentai:
221. Centro direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Centro

savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos igaliotas asmuo;

22.2. Centro direktoriaus patvirlintas metinis veiklos planas ir menesirl veiklos planai.
23. Centrui vadovauja direktorius, kur[ i pareigas priima ir i5 jll atleidlia Pakruojo rajono

savivaldybds Meras, Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
24. Direktorius:
24.1. vadovauja Centro strateginio plano ir metiniq veiklos planq rengimui, juos tvirtina,

vadovauj a jq [gyvendinimui ;

24.2. tvirtina Centro struktur4 ir darbuotojq pareigybiq s4raSq nevir5ijant didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;
24.3. tvirtina, keidia Tarnybos nuostatus;
24.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, padaliniq vadovams atsiZvelgdamas i

Centro veiklos sritis, sudaro galimybes savarankiSkai dirbti, organizuoja reguliarq atsiskaitym4 uZ

nuveiktqdarb6



24.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatl'ta tvarka priima i
darb4 ir atleidlia i5 jo Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

24.6. tvirtina Centro darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
24.7. fitrtrna Darbo tvarkos taisykles;
24.8. r[pinasi klientams ir darbuotojams saugiq ir sveikatai nekenksmingq paslaugq

gavimo, darbo selygq visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais uZtikrinimu;
24.9. organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 kad brltq atliktos centro funkci.jos,

igyvendinti uZdaviniai, analizuoja ir vertina Centro darb4 materialinius ir intelektinius i5teklius;
24.10. sudaro teises aktais numatytas komisijas bei darbo grupes;
24.11. Centro vardu sudaro sutartis;
24.12. organizuoja Centro dokumentq saugojimqir valdymqteises aktqnustaty4atvarka;
24.13. rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina

jr1 optimalq valdymq ir naudojim4;
24.I4. rDpinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4;
24.I5. teikia informacij4 apie Centro vykdomas neformaliojo mokymo(si), kvalifikacijos

tobulinimo (si) programas, jq pasirinkimo galimybes, dalyvavimo s4lygas, mokamas paslaugas,
darbuotojq ir lektoriq kvalifikacij4 svarbiausius Centro veiklos kokybes isivertinimo rezultatus,
Centro bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

24.16. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikymqsi Centre;
24.I7. inicijuoja Centro veiklos kokybes [sivertinim4;
24.18. organizuoja Centro bendradarbiavim4 su Svietimo istaigomis, kitomis pagalb4

mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis [staigomis, socialiniais partneriais, tdvais;
24.I9 . atstovauj a Centrui kitose institucij ose;
24.20. vykdo kitas pareigybes apra5yme ir teises aktuose numatytas funkcijas.
25. Dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui apskaitai.
26. Centro direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq,

Svietimo ir mokslo ministro [sakymq, tarybos sprendimq ir administiu.ijor direktoriaus isakymrl
bei kitq teises aktq, vykdymau uL demokratini Centro valdym4 darbuotojq informavim4 tinkam4
funkcijq atlikim4 nustatytq Centro tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 Centro veiklos rezultatus.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, DARBO APMOKEJIMO TVARKA

27.lCentr4 darbuotojai priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

28. Darbo apmokejimo tvarkq nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Vyriausybes
nutarimai, Pakruojo rajono savivaldybes tarybos sprendimai ir kiti teises aktai.

29. Centro darbuotojai kvalifikacij4tobulina Centro direktoriaus patvirtintatvarka,
pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacij4tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZTURA

30. Pakruojo rajono savivaldybes Centrui perduotas ir Centro igytas tudas nuosavybds
teise priklauso Pakruojo rajono savivaldybei, o Centras 5i turtq valdo, naudoja ir disponuoja juo
teises aktq nustatyta tvarka.

31. Centro le5q Saltiniai gali bUti:
31.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijrl savivaldybes biudZetui skirtos le5os

ir savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas sqmatas;



31.2. Valstybinio
biudZetq le5os;

draudimo fondo ir Privalomoio sveikatos draudimo fondo

31.3. kitos teisetai gautos le5os ir turtas;
31.4. tikslines ldSos, le5os gautos kaip parama.
32. Centro finansini audit4 atlieka Pakruojo rajono savivaldybes kontroles ir audito

tamyba, Pakruojo rajono savivaldybes administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.
3 3. Valstybini auditq atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole
34. Centro veiklos prieZitr4vykdo steigejas ir kitos Lietuvos Respublikos istatymu

nurodytos institucijos.

VII SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

35. Centro savivaldos institucijos yra Sios:

35.1. Centro darbo taryba;
35.2. Centro rajono mokytojq metodine taryba;
36. Centro darbo taryba - sudaroma vadovaujantis Lietuvos respublikos Darbo kodekso

nustatyta tvarka;
36.1. Darbo taryba - darbuotojq atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojq profesines,

darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jq interesams;
36.2.Darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektq teises. Taryba teikia

darbdaviui pasillymus del ekonominiq socialiniq ir darbo klausimq, aktualiq darbuotojams
darbdavio sprendimq darbo santykius reglamentuojandiq [statymq kitq norminiq teises aktq.

37. Centro rajono mokytojq metodine taryba- yra rajono mokyklq metodiniq blreliq
pirmininkq susivienijimas, veikiantis pagal Centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.

37.1. Metodine taryba nustato mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistrl metodines veiklos
prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginirl inovacijq diegim4
mokyklose, teikia Centro direktoriui suderintus metodiniq blreliq sifllymus del kvalifikacijos
tobulinimo organizavimo;

37 .2. Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariq i5rinktas pirmininkas. Veikl4 koordinuoja
Centro darbuotojas, atsakingas uZ metoding veikl4.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Informacij4 apie Centro veikl4 ir rezultatus bei kit4 informacijq kuri4 reikia skelbti
vie5ai remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais, Centras skelbia Pakruojo suaugusiqjq ir
jaunimo Svietimo centro svetaineje wr,vw.sjsc.pakruojis.lt .Teises aktq nustatl.tais atvejais viesi
prane5imai skelbiami ir kitose visuomenes informavimo priemonese.

39. Centro nuostatus ir jrtr pakeitimus tvirlina Pakruojo rajono savivaldybes taryba.
40. Nuostatai keidiami ir papildomi Pakruojo rajono savivaldybes tarybos ir Centro

direktoriaus iniciatyva.
41. Centro dokumentai saugomi ir valdomi teises aktrl nustatyta tvarka.
42. Centras registruojamas Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka.
43. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ir pertvarkomas Pakruojo rajono

savivaldybes tarybos sprendimu teises aktrl nustatyta tvarka

Savivaldybes meras Saulius Margis




