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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

(toliau

Teliiq Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Telsiq Svietimo centro
- Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

[gyvendinandi4 institucij4, buveing, Crupe, tipq, pagrinding paskirti, veiklos teisini pagrind4, sriti,
r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, teises, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
Centro teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir kvalifikacijos tobulinim4, turtq, le5as, jq naudojimo tvark4, finansines
veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Centro oficialusis pavadinimas - Tel5iq Svietimo centras, trumpasis pavadinimas - Tel5iq
SC. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 195431261.
3. Centras isteigtas 1997 m. sausio 12 d.
4. Centro teisine forma biudZetine istaiga. Centro priklausomybe Tel5iq rajono
savivaldybes Istaiga.
5. Centro savininkas - TelSiq rajono savivaldybe.
6. Savininko teises ir pareigas igvendinanti institucija - Tel5iq rajono savivaldybes taryba,
kuri:
6.1 . tvirtina Centro nuostatus;
6.2. priima ipareigas ir iSjq atleidZia Centro direktoriq;
6.3. priima sprendimE del Centro reorganizavimo, strukt[ros peffvarkos ar likvidavimo;
6.4. priima sprendimq d6l Centro buveines pakeitimo;
6.5. sprendZia kitus teises aktuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.
7 Centro buveine - S. Daukanto g. 35, LT-87104 TelSiai.
8 Centras turi skyriq - Pedagoging psichologing tamyb4 (oliau - PPT). Skyriaus buveind
DZiugo g.6, LT-87133 Tel5iai.
9 PPT isteigta 1996 m. sausio 1 d., prie Centro prijungta 201 I m. sausio ld.
i0. Centro grupe - Svietimo pagalbos istaiga.
1 I . Centro tipas - Svietimo pagalbos tamyba.
12. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
13. I5duodami pasiekimus [teisinantys dokumentai - kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai
ir paZymos.
14. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu ir Centro
pavadinimu, atributik4, s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose. Skyrius turi
antspaudq su savo pavadinimu. Centras savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds
nutarimais, Svietimo
mokslo ministro isakymais, TelSiq rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, jos igaliotq institucijq teises aktais ir Siais Nuostatais.
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-

-
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II SKYRIUS
CE,NTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAI, UZDAYINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DOKUMENTU ISDAVIMAS
15. Centro veiklos sritis

-

Svietimas, kodas 85.
16. Pagrindine Centro veiklos riiSis - kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.

Kitos veiklos riiSys:
17.1 . sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas, 85.51;
17.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
17.3. Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
17.

17.4. kitas mokymas, kodas 85.50.
18. Kitos ne Svietimo veiklos rlSys:
1

8.1 .

knygq leidyba, kodas 58.1 1;

18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma
18.3. kompiuteriq nuoma, kodas 77.33.10;

ir eksploatavimas, kodas 68.20;

18.4. sveikatos prieZiflros, Svietimo ir kitq socialiniq paslaugq, iSskyrus socialini draudim4,
veiklos reguliavimas, kodas 84. l2;
18.5. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas 82.30;
18.6. moksliniai tpimai ir taikomoji veikla, kodas 72;
18.7. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12;
18.8. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
19. Centro veiklos tikslai:
kitq suaugusiqiq asmenq
19.1. sudarlti sqlygas nuolatiniam Svietimo darbuotojq
mokymui(si), efektyviai tenkinti suaugusiqiq kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, skatinti
besimokandiq bendruomeniq k[rim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq ir kitq suaugusiqjq
bei Svietimo ir kitq institucijq gergl4 patirti, tenkinti paZintinius poreikius, teikti informacing ir
konsultacing pagalb4.
19.2. didinti specialiqjq poreikiq, psichologiniq, asmenyb6s ir ugdymosi problemq turindiq
asmenq ugdymosi veiksmingum4, psichologini atsparum4, teikiant reikalingq informacing.
ekspe(ing ir konsultacing pagalb4 mokykloms ir mokytojams.
20. Centro veiklos uZdaviniai:
20.1. tenkinti Svietimo darbuotojq ir kitq suaugusiqjq poreikius gauti kokybi5kas Svietimo
paslaugas;
20.2. sudaryi sqlygas nuolatiniam Svietimo darbuotojq mokymuisi;
20.3. tirti ir prognozuoti Svietimo darbuotojq, kitq suaugusiqjq kvalifikacijos tobulinimo ir
saviugdos, mokymosi vis4 gyvenimq poreikius;
20.4. pletoti profesini bendradarbiavimq ir gerosios patirties sklaidq;
20.5. skatinti ir diegti paZangias iniciatlvas, padedandias Svietimo darbuotojams ir kitiems
suaugusiesiems tobulinti profesini meistri5kum4;
20.6. organizuoti metoding veikl4, teikti metoding pagalb4 mokykloms, mokyojams, skleisti
Salies ir uZsienio pedagogq veiklos inovacijas;
20.7. kuo anksdiau ivertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, asmenybes
psichologines ir ugdymosi problemas, padeti jas i5sprgsti, surasti jam optimali4 ugdymo viet4 ir
form4;
20.8. stiprinti mokyklos, mokytojq, tevq (globejq, mpintojq) gebdjimus ugdyti specialiqlq
ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis, formuoti
teigiamas nuostatas jq atZvilgiu;
20.9. padeti mokykloms uZlikrinti kokybiSk4 specialirjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq,
asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdym4.
21. Centras, atlikdamas savo funkcijas:
21.1. koordinuoja, planuoja
tgstini
igyvendina neformalqji suaugusiqjq Svietim4
mokym4si rajone;
2l .2. informuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir tEstinio mokymosi
dalyvius;
21.3. organizuoja Svietimo darbuotojq ir kiq suaugusiq asmenq kvalifikacijos tobulinimo
neformalaus Svietimo darb4;
21.4. tiria ir analizuoja mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos
mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;

ir

ir

ir

21.5. rengia kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiqiq mokymo(si) programas ir
organizuoja mokyklq vadorq, jq pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos specialistq, kitq
suaugusiqjq grupiq kvalifikacijos tobulinimo renginius;
21.6. dalyvauja savivaldybes, regiono, Salies bei tarptautiniq projektq rengime ir
igyvendinime;
21.7. organiztoja metoding veiklq, teikia metoding pagalb4 Svietimo istaigoms, pedagogams
bendradarbiauja diegiant metodines naujoves, kaupia pedagogq parengt4 metoding medZiag4 ir
vykdo jos sklaid4;
21 .8. vie5ai skelbia informacij4 apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas ir jq
akeditavim4, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius;
21.9. nustato kvalifikacijos tobulinimo programq rengimo, aprobavimo tvarkq; renginiq
organizavimo (dalyviq registravimo, grupiq komplektavimo, lrykdymo, dokumentavimo) tvark4;
21.10. tiria kvalifikacijos tobulinimo programq ir renginiq veiksmingumq, jq poveiki
mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos specialisttl darbo kokybei;
21.11. sudaro galimybes Svietimo darbuotoj ams skleisti pedagoginE patirti Centre:
organizuoja gerosios patirties sklaidos seminarus, pedagogq irjq ugdltiniq darbq parodas;
21.12. kaupia ir teikia informacijq apie pedagoginq literatUrq, metodines bei vaizdines
ugdymo priemones ir sudaro s4lygas Svietimo darbuotojams tuo naudotis; skolina Svietimo
lstaigoms organizacing technikq;
21.13. teikia metoding ir dalyking pagalb4 ugdymo istaigq vadovams ir mokyojams
kvalifi kacijos tobulinimo klausimaisl
21.14. teikia informacijq komunikaciniq, informaciniq technologijq naudojimo klausimais
regiono Svietimo istaigoms; sudaro galimybE Svietimo darbuotojams bei suaugusiems asmenims
tobulinti kompiuterinio raStingumo bei naudojimosi informacinemis technologijomis ig[dZius;
21.15. organizuoja renginius socialiniq partneriq uZsakymu, jq ldSomis; sudaro s4lygas
kitoms institucijoms Centre organizuoti renginius;
21.16. gali plesti savo veikl4, atsiZvelgdamas i vietos poreikius ir galimybes (kulturinE,
leidybing, darbo su mokiniais ir kita);
2 I .17. bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
21.18. Tet5iq rajono savivaldybes tarybos arba Centro nuostatuose nustatytu mastu prisiima
Isipareigoj imus, sudaro sutartis;
2l . I9. vykdo sutartyse sutartus isipareigoj imusl
21 .20. rykdo Centro veiklos kokybds isivertinim4;
21.21. dalyvauja projektuose, kuriq realizavimas padeda stiprinti Centro materialing bazg,
intelektinius resursus;
21.22. sudaro sqlygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;
21.23. tltikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveike, saugiq
mokymosi ir darbo aplink4;
21.24. kuria veiklai igyvendinti reikiam4 materialing bazg;
21.25. organizuoja Svietimo istaigoms gaunamos mokyklines dokumentacijos uZsakymq ir
iSdavim4.

.26. i5duoda kvalifikacijos tobulinimo paZymejimus ir paZyrnas;
21.27 . teikia paslaugas atlygintinai ir neatlygintinai. Atlygintinai teikiamq paslaugq ikainius
ir lengvatq dydZius tvirtina Savivaldybes taryba.
22. PPT , [gyvendindama jai pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
22.1. ivertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines,
psichologines, asmenybds ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko
brandum4 mokyklai, prireikus skiria specialqii ugdym4;
22.2. sii.lo ugdymo form4, bfldus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiqjq
pedagoging, psichologing, socialing pedagoging
specialiqj4 pagalb4, rekomenduoja vaikui
mokykl4;
21

ir

22.3. konsultuoja specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi
problemq turindius asmenis, jq tevus (globejus, rlpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios
pedagogines pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi
problemq prevencijos bei jq sprendimo klausimais, mokinius - jq polinkiq ir gabumq klausimais;
22.4. teikia metoding pagalb4 mokytojams, specialistams ir t6vams (globejams, rupintojams)
vaiko paZinimo, specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybds ir ugdymosi problemq
turindiq asmenq ugdymo bei jo organizavimo, [vairiq specialiqiq pedagoginiq, psichologiniq,
asmenyb6s ir ugdymosi problemq sprendimo klausimais, skleidZia ir diegia specialiojo ugdymo ir
psichologijos mokslo naujoves;
22.5. inicijuoja naujq ugdymo vietq steigimE, specialiosios pedagoginds ir / ar psichologines
pagalbos teikimq, aplinkos pritaikym4 specialiqjq poreikiq asmenims;
22.6. formuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes teigiam4 poZiuri specialiqiq
poreikir.], psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis ir jq ugdym4 kartu su

i

bendraamZiais;

22.7. rengia ir igyvendina prevencijos ir kitas programas, padedandias veiksmingiau ugdlti
specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenyb6s ir ugdymosi problemq turindius asmenis,
sumaZinti specialiosios pedagogines pagalbos poreiki, i5vengti psichologiniq, asmenybes ir
ugdymosi problemq arjas sprpsti;
22.8. karryia, analizuoja ir vertina informacij4 apie Centro aptamaujamoje teritorij oj e
gyvenandius specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq
turindius asmenis, jq problemas, ugdymo organizavim4, aplinkos pritaikym4 bei specialiosios
pedagogines ir / ar psichologines pagalbos teikimo veiksmingumq;
22.9. dallvauja Tel5iq rajono savivaldybes administracijos vaiko gerov€s komisijos
veikloje, teikia konsultacing pagalbq Svietimo istaigq vaiko geroves komisijoms, vaikams, tevams
(globejams, rupintojams), iglwendinant Vaiko minimalios ir vidutinds prieZiDros istatym4;
22.10. oryanintoja ir koordinuoja kompleksiSkai teikiamos pagalbos teikim4 savivaldybes
teritorij oj e gyvenantiems ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikams ir jq tdvams
(globej ams, riipintoj ams).
22.1 I . atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS
23. Centras, rykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisg:
23.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
23.2. gauti reikiam4 informacij4 i5 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos,
valstybes.
kitq
savivaldybes institucijq;
23.3. savaranki5kai bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais;
23.4. stoti i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
23.5. teikti mokamas paslaugas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
23.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka;
23.7. lankytis ivietimo istaigose, organizuojant pedagogq kvalifikacijos tobulinim4, stebint,
analizuoj ant bei tiriant pedagogq veikl4, ger4j4 darbo patirti, metoding veikl4;
23.8. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, staZuotdse uZ centro l63as,
nevirSydamas Siai veiklai skirtq limitq;

23.9. organiztoti kvalifikacijos tobulinimo, kult[ros, edukacinius renginius mokyklq
bendruomeniq nariams, kitoms rajono gyventojq grupems;
23.10. si[lyi dokumentq pataisas, kurti ivairius projektus, programas, konkursus, skirtus
pedagogq kvalifikacijai, ugdymo procesui tobulinti, Svietimo istaigq kaitai;
23.1 I . naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teis6s akq suteiktomis teisemis.
24. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi Sias pareigas:
24.1 .uZtikdnti vykdomos veiklos kokybg, saugiq ir sveikq aplink4;

24.2.,tLi,:iktinti atvirum4 vietos bendruomenei;
24.3. rykdyti kitas pareigas, nustatltas Lietuvos Respublikos Svietimo fstatyrne

ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
IR VALDYMAS
VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS
CENTRO
25. Centro veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtint4:
25.1. strateginl plan4, kuriam yra pritarusi Tel5iq rajono savivaldybes vykdomoji institucija
ar jos igaliotas asmuo;
25.2. metini veiklos planq ir menesio renginiq planus.
26. Centrui vadovauja direktorius, kwi darb4 priima ir i5 jo atleidZia Tel5iq rajono
savivaldybes taryba teises aktq nustat,'ta tvarka.
2'7. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas TelSiq rajono savivaldybes
tarybai.
28. Direktorius:
28.1 . atstovauja Centrui kitose institucijose, Centro vardu sudaro civilinius sandorius;

i

28.2 vadovauja Centro strateginio plano ir metines veiklos programos rengimui, jq
igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius,
rengia meting Centro veiklos ataskait4;
28.3. tvirtina Centro vidaus strukt[rq, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

nustatlto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus; wirtina darbuotojq darbo uimokest[
(koeficient4) ir nustato kitas darbo apmokejimo s4lygas;
28.4. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus bei pareiginius nuostatus, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo
Centro darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
28.5. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, vadovaujasi [statymais ir kitais teises aktais,
Centro darbo tvarkos taisyklese nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg;
28.6. telkia darbuotojus Centro funkcijoms, uZdaviniams ir numatltoms progftlmoms
vykdl'ti, koordinuojajq darbq, organizuoja atsiskaitym4 uZ atliktq darb4;
darbo rezultatus, inicijuoja veiklos
28.7. stebi, analizuoj4 vertina Centro veikl4
isivertinimq. UZtikrina veiksmingq vidaus kontroles sistemos sukfirimq, jos veikim4 ir tobulinimq;
28.8. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
28.9. inicijuoja
koordinuoja Centro darbuotojq dalyvavimq projektq (programq)
konkursuose, analizuoja Sios veiklos rezultatus;
28.10. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centro turtu, le5omis,
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikina jq optimalq
valdymq ir naudojim4;
28. I 1 . sudaro sqlygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijos tobulinimui;
28.12. organizuoja dokumentq valdymq ir saugojimq teises aktq nustatyta tvarka;
28.13. uZtikrina buhalterines apskaitos ir dokumentq valdymo kokybg teisds aktr.l nustatyta
tvarka;
28.14. vykdo asignavimq valdytojo funkcijas ir koordinuoja Centro veiklq pavestoms
funkcijoms atlikti, uZdaviniams iglruendinti, analizuoja ir vertina Centro darb4, materialinius ir
intelektinius iSteklius;
28.15. Centro vardu sudaro sutartis;
28.16. riipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesinio tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacijq teises aktq, vidiniq
istaigos lygmens dokumentq nustatyta tvarka;
28.17. atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymrl ir kitq teises aktq laikym4si Centre,
demokatini Centro valdym4, bendruomen6s nariq informavimq, tinkam4 funkcijq atlikim4,

ir

ir

nustatytq Centro tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq, Centro veiklos rezultatus, uZ personalo
profesinI tobulejim4, sveikq ir saugi4 aplinkq;
28.18. vykdo ir kitas pareigybes apra5yme ir teises aktuose numatytas funkcijas.
29. Dali vadybiniq funkcijq pagal kompetencij4 teises aktq nustat)'ta tvarka gali skini PPT
vedejui arba metodininkui.
30. PPT vedejas:

ir

numato pedagogines psichologinds pagalbos teikimo
30.1. analizuoja situacij4
perspektlvas bei strategijq;
30.2. teikia direktoriui sifllymus del Centro vidaus darbo tvarkos taisykliq ir darbuotojq
pareigybiq apraSymo;
30.3. inicijuoja PPT veiklos planq ir programq rengim4 bei organizuoja jq igyvendinim4:
30.4. telkia specialistus PPT uZdaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms veiklos
programoms igyvendinti;
30.5. nustato PPT specialistq darbo laik4 mokiniq (vaikq) specialiesiems udymo(si)
poreikiams ivertinti, gautiems duomenims apibendrinti ir rekomendacijoms d€l tolesnio mokinio
(vaiko) ugdymosi rengti, prevencinems programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti,
profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms atlikti;
30.6. stebi, analizuoja ir vertina PPT veikl4;
30.7. direktoriaus pavedimu atstovauja PPT kitose institucijose;
30.8. atsako uZ PPT veiklos kokybg ir rezultatus, tvarkomq dokumentq saugum4 ir turimos
inlormacijos konfi dencialum4l
30.9. supaZindina specialiqjq poreikiq vaikq tevus (globejus, rupintojus), mokytojus su PPT
i5vadomis jiems pasira5ant. Tdvams (globejams, r0pintojams) nesutikus su tamybos specialistq
atliktu asmens specialiqiq ugdymosi poreikiq ivertinimu, informuoja, kad vaiko specialieji
ugdymosi poreikiai gali btiti vertinami Svietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centre;
30. 10. vykdo kitas pareigybes apraiyme nustatltas funkcijas.
31. PPT gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas,
gydytojas vaikq neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas ir PPT yra isigijusi asmens
pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas,

joje pa irengti atskiri kabinetai ir

kompiuterizuotos darbo vietos.
32. Mokinio (vaiko) specialiqjq ugdymosi poreikiq (iSskyrus atsirandandiq del iSskirtiniq
gabumq) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais ivertinimas,
vaiko brandumo mokyklai nustatymas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas atliekamas ir
Svietimo pagalba teikiama PPT, prireikus - artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi
aplinkoje.

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
33. Darbuotojai i darb4 Centre priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
34. Centro darbuotojams uZ darb4 mokama remiantis Lietuvos Respublikos istatymq, teises
aktq, vidiniq istaigos lygmens dokumentq nustatyta tvarka.
35. Darbuotojq atestacija rykdoma teises aktq, vidiniq istaigos lygmens dokumentq
nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JI/ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA
36. Centras valdo patik€j imo teise perduot4 Tel5iq rajono savivaldybes turt4, naudoja ir
disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir TelSiq rajono savivaldybes
tarybos nustatyta tvarka.
37. Centro leSq Saltiniai:
37.1 . valstyb6s biudZeto le5os;
37.2. Tel5iq rajono savivaldyb6s biudZeto l05os;
37.3. Europos Sqjungos le5os;
37.4. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
37.5. fondq, organizacijq, kiq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos, paftrmos ar kitais teises
bfldais perduotos le5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
37.6. kitos teisetu bidu igytos leSos.
38. Centro le5os naudojamos teis€s aktq nustatlta tvarka.
39. Centras buhaitering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatlta tvaxka.
40. Centro finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatlta tvarka. Centro veiklos
prieZi[r4 atlieka TelSiq rajono savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama iSorinius
vertintojus, kontroliuoja steigejas ir kitos Lietuvos Respublikos istatymq nurodytos institucijos.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Centras turi teises aktq nustatyus reikalavimus atitinkandiq interneto svetaing, kurioje
vieSai skelbia informacij4 apie savo veikl4

42. Nuostatai keidiami

ir papildomi Centro direktoriaus arba Tel5iq rajono

savivaldybes
tarybos iniciatyva.
43. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teis€s aktq nustatlta tvarka.
44. Pasikeitus teis6s aktams, reguliuojantiems Siuose Nuostatuose i5destytus klausimus,
prieStaravimai sprendZiami taikant teises aktq nuostatas.
45. Tel5iq raj ono savivaldybes taryba vykdo teises aktuose Centro savininkui paskirtas
funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teisds aktai ar TelSiq rajono savivaldybes tarybos
priimti teises aktai nustato, kad atskiras Tel5iq rajono savivaldybes tarybos kompetencijos
funkcijas gali vykdyti Tel5iq rajono savivaldybes administracijos direktorius, Sios funkcijos
rykdomos be atskiro nuostatq pakeitimo.
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