
:-' I '.. i :. I ; ', r.

j .i t I i"! i iiihjlt r,rrSMFlNLi RE$ISTRE

i/
_. 

r. :_

-?r:e.. i PATVIRTINTA

/z'zzz/ra zr/i. r'4/:
//tv./4 6-1

aCi li: !. i . !. iitrelsiq rajono savivaldybes tarybos
sr.yi,,.is 2021 m. geguZds 27 d. sprendimu Nr. T1-247

lll. 1

TELSIU TRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Tel5iq Svietimo centro
(toliau Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

lgyvendinandi4 institucijq, buveing, grupg, tipq, paskirt!, mokymo kalb4. rykdomas programas,
dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo (si), neformaliojo Svietimo veiklose iteisinandiq dokumentq
i5davim4, veiklos teisini pagrind4, sriti, r[5is, tikslq, uZdavinius, funkcijas, Cenlro teises ir pareigas.
veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacij4, turt4, leSas, jq naudojimo tvarkE, finansines veiklos kontrolE ir Centro veiklos
prieZilrq, informacijos paskelbimo tvarkq, nuostatq keitimo, reorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkymo tvark4,

2. Centro oficialusis pavadinimas - Tel5iq Svietimo centras, trumpasis pavadinimas - Tel5iq
5C. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 195431261.

3. Centras isteigtas 1997 m. sausio 12 d.
4. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Centro priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6. Centro savininke - Tel5iq rajono savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - TelSiq rajono savivaldybes taryba

(toliau - Savivaldybes taryba), kuri:
7.1 . tvirtina Centro nuostatus;
7 .2. piima i pareigas ir i5 jq atleidZia Centro direktoriq;
7.3. priima sprendimus del:
7.3.1. Centro buveines pakeitimo;
7 .3.2. Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos

igalioj imq nutraukimo;
7 .3.4. f/,ialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.4. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, teises aktuose ir Nuostatuose jos

kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Centro buveine - S. Daukanto g. 35, LT-87104 Tel5iuose.
9. Centro grupe - Svietimo pagalbos istaiga. Kita Centro grupe - neformaliojo suaugusiqjq

Svietimo mok'.'kla.
10. Centro tipas - 5vietimo pagalbos tamyba. Kitas tipas - nefomraliojo suaugusiqjq Svietimo

mokykla.
1 1. Centro paskirtys: Svietimo pagalbos istaiga, neformaliojo suaugusiqiq Svietimo grupes

kvalifi kacijos tobulinimo mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
13. Centre vykdomos neformaliojo Svietimo ir kvalifikacijos tobulinimo programos.

14. Centre i5duodami dalyvavim4 neformaliojo Svietimo ar kvalifikacijos tobulinimo (si)
programose patvirtinantys dokumentai :

14.1 . pazymejimai, patvirtinantys neformaliojo Svietimo programq baigimq ir kompetencijq

igiiime;
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14.2. paLymos, patvirtinandios dalyvavim4 Centro renginiuose, neformalaus Svietimo ar
kvalif'rkacijos tobulinimo programq rengime ar kurime ir igyvendinime.

15. Centras turi struktlrinius padalinius:
15.1. TelSiq Svietimo centro Pedagogine psichologinE tarnyb4 (toliau - PPT), kurios buveine

D2iugo g. 6. LT-8713i TelSiuose:
15.2. Tel5iq Svietimo centro Tel5iq regionini gamtos mokslq, technologijq, inZinerijos,

matematikos tyrimq atviros prieigos centr4 (toliau - TelSiq STEAM atviros prieigos centras), kurio
buveine - Sedos g. 29,LT-87113 TelSiuose.

16. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq su savivaldybes herbu ir Centro
pavadinimu, atributikq, atsiskaitomqjq sqskait4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos

iregistruotuose bankuose. Centras yra paramos gavejas. Padaliniai turi antspaudus su savo
pavadinimais.

17. Centras savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija.
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,
kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAI, UZDAVINIAI, FLTNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Centro veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Pagrindine Centro veiklos rr:Sis - kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.
20. Kitos veiklos r[Sys:
20.1. kultnrinis Svietimas, kodas 85.52;
20.2. Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
20.3. kitas mokymas, kodas 85.50.
21 . Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:
21.1. hygq leidyba, kodas 58.11;
21 .2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
21.3. kompiuteriq nuoma, kodas 77.33.10;
21 .4. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas 82.30;
21.5. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;
2i.6. vaikq poilsio storyklq veikla, kodas 55.20.20.
22. Centro veiklos tikslai:
22.1. uZtikrinti Svietimo pagalbos teikim4 savivaldybes teritorijoje gyvenantiems vaikams,

bendrojo ugdymo mokyklq ir profesinio mokymo istaigq mokiniams, tevams (globejams,
rtipintojams) ir Svietimo lstaigoms, jq vadovams, pavaduotojams ugdymui, ugdym4 organizuojandiq
skyriq vedejams, mokytojams, Svietimo pagalb4 teikiantiems specialistams;

22.2. stdaryti s4lygas asmeniui mokytis visq gyvcnimq, tenkinti asmens karjerai bltinq
kompetencijq ugdymo, paZirr:mo ir savirai5kos poreikius, skatinti besimokandiq uendruomeniq
klrim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq ir kitq suaugusiqjq Svietimo ir kitq institucijq
gerqi4 patirt!, teikti informacing ir konsultacinE pagalb4.

22.3. didinti specialiqjq poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq
asmenq ugdymosi veiksmingum4, psichologini atsparum4, teikiant reikaling4 informacing,
eksperting ir konsultacing pagalbq mokykloms, mokytojams, mokiniq tevams (globejams,
rlpintojams).

22.4. ugdyti mokiniq kompetencijas ir stiprinti praktinius gebejimus gamtos mokslq,
technologijq, inZinerijos ir matematikos (toliau - STEAM) srityje.

2J. Centro veiklos uZdaviniai:



Svietimo istaigose, informuoja ir konsultuoja Svietimo Istaigas, kitas suinteresuotas institucijas;
24.3. inicijuoja, rengia ir igyvendina neformaliojo Svietimo programas, rajono, Salies ir

tarptautinius Svietimo proj ektus;
24.4. tiria ir analizuoja neformaliojo Svietimo programq ir renginiq veiksmingum4, jq poveiki

5vietimo kokybei;
24.5. koordinuoja metodiniq blreliq ir Mokyklq metodines tarybos veikl4;
24.6. pagal poreiki teikia Svietimo pagalbq pedagoginiams darbuotojams ir istaigoms,

analizuoja ir skleidZia ger4j4 Svietimo istaigq ir pedagoginiq darbuotojq patirti, bendradarbiauja su
kitomis Svietimo pagalbos istaigomis, pedagoginiq darbuotoj q asociacijomis;

24.7. kaupia ir teikia informacijq apie pedagoging literatlr4, metodines bei vaizdines ugdymo
priemones ir sudaro s4lygas Svietimo darbuotojams tuo naudotis, skolina Svietimo istaigoms
organizacing technik4;

24.8. teikia metoding ir dalyking pagalb4 ugdymo istaigq vadovams ir mokytojams
kvalifikacijos tobulinimo, metodines veiklos organizavimo klausimais;

24.9. gali plesti savo veikl4, atsiZvelgdamas i vietos poreikius ir galimybes (kulturing,
leidybing, darbo su mokiniais ir kita);

24. I 0. bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
24.11. Savivaldybes tarybos arba Centro nuostatuose nustatytu mastu prisiima

isipareigojimus, sudaro sutartis;
24.12. vykdo Centro veiklos kokybes isivertinim4:
24. 1 3. sudaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti;
24.14. ttililrrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveikq. saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
24.15. kuria veiklai igyvendinti reikiam4 :naterialinp bazg;
24.16. teikia paslaugas atlygintinai ir neatlygintinai. Atlygintinai teikiemq paslaugq ikainius ir

lengvatq dydZius tvirtina Savivaldybes taryba.
24.17. organizuola PPT darb4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
24.18. organizttoja Tel5iq STEAM atviros prieigos centro darb4 Svietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;
24.19. organizuoja mokiniq dalykines, olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;
24.20. vykdo savivaldybes mokiniq profesin! orientavim4, informavimE ir konsultavimql
24.21 . organizuola mokykloms gaunamos mokyklines dokumentacijos uZsakym4 ir iSdavimq.
24.22. atliekakitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

23.1. rykdyti Svietimo darbuotojq ir kitq suaugusiqiq asmenq kvalifikacijos tobulinimq (-si):
23.2. iverlinti mokiniq (r,aikq) specialiuosius ugdymosi poreikius, asmenyb6s psichologines ir

ugdymosi problemas, padeti jas i5sprgsti, surasti jam optimali4 ugdymo viet4 ir lbrm4;
23.3. stiprinti mokyklos, mokytojq, tevq (globejq. rupintojq) gebejimus ugdyti specialiqjq

ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis, formuoti
teigiamas nuostatas jq atZvilgiu:

23.4. padeti mokykloms uZtikrinti kokybiSk4 specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq,
asmenybds ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdym4;

23.5. padeti organizuoti mokiniq formaliojo ugdymo veiklas ir neformaliojo vaikq Svietimo
STEAM veiklas, kurti ir tobulinti joms reikalingas programas, metodines priemones, irankius;

23.6. vykdyti mokiniq profesini orientavim4;
24. Centras, igyvendindamas jam pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
24.1. teikia neformaliojo bei tgstinio mokymosi paslaugas suaugusiesiems, koordinuoja

neformaliojo suaugusiqiq Svietimo bei tgstinio mokymosi veiksmq plano igyvendinim4 rajone;
24.2. tiria ir analizuoja pedagoginiq darbuotojq profesiniq kompetencijq tobulinimo poreikius



III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

25. Centras. vykdydamas iam pavestas funkcijas, turi teisg:
25.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, atsiZvelgdamas i TelSiq rajono

savivaldybes bendruomen6s poreikius, kurti ir sillyti neformaliojo Svietimo programas;
25.2. gauti reikiam4 informacijE i5 valstybes ir savivaldybes institucijq;
25.3. savarankiSkai bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais;
25.4. stoti i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
25.5. teikti mokamas paslaugas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
25.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
25.7. lankytis savivaldybes Svietimo istaigose, organizuojant pedagogq kvalifikacijos

tobulinimq, stebint, analizuojant bei tiriant pedagogq veiklq, gerqjq darbo patirti, metoding veikl4;
25.8. dalyvauti kvalihkacijos tobulinimo renginiuose, staZuotese uZ Centro le5as,

nevirSydamas Siai veiklai skirtq limitq;
25.9. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo, kulturos, edukacinius renginius mokyklq

bendruomeniq nariams, kitoms rajono gyventojrl grupems;
25.10. sinlyti dokumentq pataisas, kurti ivairius projektus, programas, konkursus, skirtus

pedagogq kvalifikacijai, ugdymo procesui tobulinti, Svietimo istaigq kaitai;
25.11. sudaryti sutartis bei bendradarbiauti su Salies ir uZsienio juridiniais ir fiziniais

asmenimis;
25.12. suderinus su savininku plesti savo veikl4;
25.13. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teises aktq suteiktomis teisemis.
26. Centro pareigos yra:
26.1. uZtikinti jam pavestq tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq, priskirtq funkcijq kokybiSk4

atlikim4;
26.2. :ui1rlr:rinti saugi4 ir sveik4 aplinkq;
26.3. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27 . Centro veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintq:
27 .1. Cen:ro strategini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Centro taryba (toliau - Taryba),

Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igali,)t1s asmuo;
27 .2. Centro metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Taryba.
28. Centrui vadovauja direktorius, kuris vieSo konkurso bldu penkeriems metams ipareigas

skiriamas ir iSjq atleidZiamas teises alitq nustatyta tvarka. Centro direktorius pavaldus Savivrldybes
merui, atskaitingas Savivaldybes ta^ybai, merui bei Savivaldybes administracijos dirertoriui,
neperZengi:rnt Savivaldybes tarybos Savivaldybes administracijos Jirektoriui suteiktq lgaliojimq.

29. Centro direktoriumi gali b[ti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas
vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas, atitinkantis Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatytus reikalavimus, arba, jeigu asmuo vienoje Svietimo istaigoje vadovo pareigas ejo
ne maZiau kaip 10 metq, jam prilygintas vertinimas Svietimo, mokslo ir spofto ministro nustatyta
tvarka. Asmuo priimamas i Svietimo lstaigos vadovo pareigas Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka, patikrinus jo kompetencijas atlikti pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.

30. Pasibaigus Centro direktoriaus pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali blti skiriamas
be konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekvienais metais buvo
vertinama labai gerai arba gerai. Pasibaigus Centro direktoriaus kadencijai, jam sutikus, jo



igaliojirnai pratgsiami. iki lryks vie5as konkursas Centro direktoriaus pareigoms eiti ir bus paskirtas
Centro direktorius. Centro direktorius. baigEs penkeriq metq kadencij4. turi teisg dalyvauti tos
Centro vieSame konkurse direktoriaus pareigoms eiti.

i L Centro direktorius:
31.1. vadovauja Centro strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo programrl

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq rykdymui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4
pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams igyvendinti, rengia meting Centro veiklos ataskait4;

31.2. tvirtina Centro vidaus struktir4, Centro darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevirSydamas
nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

31.3. nustato Centro struktiiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, Centro strukt[riniq
padaliniq vedejq veik los sritisl

31.4. tvirtina darbuotojq pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo Centro darbuotojus, nustato veiklos
uZduotis ir vertina kasmeting veikl4, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su
darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;

31.5. vadovaudamasis teisds aktais, nevir5ydamas Savivaldybes tarybos patvirtinto darbo
uZmokesdio fondo, nustato Centro darbuotojq tamybiniq atlyginimq koeficientus ir kitas darbo
apmokejimo s4lygas, esant teises aktq reikalavimams, suderina su darbuotojq atstovais;

31.6. suderings su Taryba, tvi(ina Centro darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato darbuotojq
teises. pareigas ir atsakomybE:

3 I .7. r[pinasi darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq darbuotojq paie5k4;
31.8. stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos ir valdymo i5tekliq b[klg, inicijuoja veiklos

isivertinim4. Uitikina veiksming4 vidaus kontroles sistemos sukiirim4, jos veikim4 ir tobulinimq;
31.9. leidZia isakymus, personalo valdymo, Centro veiklos klausimais, organizuoja ir

kontrotiuoja jq rykdymq;
31.10. uZtikina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq

Iaikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, Centro darbuotojq informavimq, pedagoginio ir
nepedagoginio personalo profesini tobulejim4;

31.11. inicijuoja ir koordinuoja Centro darbuotojq dalyvavim4 proj ektq (programq)
konkursuose, analizuoja Sios veiklos rezultatus;

3 1 .12. organizuoja Centro dokumentq valdymq ir saugojim4 teises aktq nustatyta tvarka;
31.13. vykdo asignavimq valdytojo funkcijas;
31.14. atstovauja Centrui kitose institucijose, Centro vardu sudaro civilinius sandorius;
31.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;
31.16. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei, Tarybai svarstyti ir vieSai paskelbia

savo metq veiklos ataskait4;
3 1 .17. rykdo ir kitas pareigybes apraSyme ir teises aktuose numatytas funkcijas.
32. Direktorius atsako uZ:
32.1. Centro veik14 ir jos rezultatus;
32.2. Lietuvos Respullikos istatymrl ir kitq teises aktq, Centro nuostatq taii,ym4si, tinkamq

firnkcijq atlikim4;
32.3. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos inlormacijos

skelbim4, demokratini Centro valdym4, uZtikina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq
etikos kodekso reikalavimq laikymqsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq
informavim4, personalo profesini tobulejim4, sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,
prievartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams;

32.4. atsako uZ Centro finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Centro
le5q (iskaitant leSas, skirtas Centro darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojim4 ir disponavimq
jro;



32.5. pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatym4 teikiamq
ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingum4.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKiJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

43. Darbuotojai i darb4 Centre priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

44. Centro darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq,
nustatyta tvarka.

45. Darbuotojq atestacija \ykdoma teises aktq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

33. Centre veikia savivaldos institucija - Taryba.
34. Taryba telkia Centro darbuotojus ir organizuojamq suaugusiqjq neformaliojo Svietimo

veiklq dalyvius demokratiniam istaigos valdymui, dalyvauj a sprendZiant Centrui aktualius
klausimus, padeda Centro direktoriui atstovauti teisetiems Centro interesams. Taryba turi
patariamojo balso teisg.

35. Taryba sudaroma trejiems metams Nuostatuose nustatyta tvarka.
36. Centre veikia tokios sudeties Taryba: 3 Centro darbuotojai, 2 Mokyklq metodines tarybos

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

jame dalyvauja ne maZiau kaip puse Tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
nariq balsq dauguma. Centro direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.

38. Tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.
39. Pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Centro direktorius.
40. Taryba:
40. i. teikia sitlymus deI Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq irjq igyvendinimo priemoniq;
40.2. pritaria Centro strateginiam ir metiniam veiklos planams, nuostatq projektui, Centro

vidaus tvarkos taisyklems, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems
Centro direktoriaus;

40.3. teikia si[lymus Centro direktoriui del nuostaq pakeitimo ar papildymo, vidaus
struktuos tobulinimo;

40.4. svarsto Centro leSq naudojimo klausimusl
40.5. kiekvienais metais vertina Centro direktoriaus metq veiklos ataskait4, teikia sillymus

del veiklos kokybes tobulinimo ir savo sprendim4 del ataskaitos teises aktq nustatyta tvarka;
40.6. sprendZia Centrui svarbius palankios mokymo (si) aplinkos klrimo ir veiklos

tobulinimo klausimus, teikia Savivaldybes tarybai sillymus del Centro materialinio aprupinimo;
40.7. svarsto Centro bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus Centro direktoriui;
40.8. svarsto kitus teises aktuose nustatytus ar Centro direktoriaus teikiamus klausimus.
41. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams.
42. Taryba uZ savo vuixlq vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems {tlelegavusiems)

Centro bendruomends nariams.



CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROI,E IR CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA

46. Centras valdo patikejimo teise perduot4 Tel5iq rajono savivaldybes turtQ, naudoja ir
disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Savivaldybes tarybos nustatyta
tvarka.

47 . Cenlro leSq Saltiniai:
47.1. valstybes biudZeto leSos;

47.2. Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto leSos;
47.3. Europos Sqjungos leSos;

47.4. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
47.5. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos, paramos ar kitais teises

bldais perduotos leSos, tikslines paskirties [eSos pagal pavedimus;
47.6. kitos teisetu bldu igytos leSos.

48. Centro leSos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
49. Centras buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
50. Centro finansines veiklos kontrolg atlieka TelSiq raj ono savivaldybes Kontroles ir audito

tamyba bei kitos valstybes igaliotos institucijos teises aktq nustatyta tvarka. Centro veiklos
prieZi[r4 atlieka TelSiq rajono savivaldybes administracija, prireikus pasitelkdama iSorinius
vertintojus.

5l . Centro veikla akredituojama Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

VIII SKYzuUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Centras turi teises aktq nustatytus reikalavimus atitinkandi4 intemeto svetaing, kurioje
skelbiami vie5i prane5imai ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu nustatyta informacija
visuomenei apie Centro veiklq.

53. Nuostatai keidiami Centro direktoriaus, Tarybos, Savivaldybes tarybos, Centro veikl4
priZilrindiq institucijq iniciatyva. Naujq Nuostatq redakcij4 arba pataisas, suderintas su Taryba,
tvirtina Savivaldybes taryba.

54. Centro Nuostatq keitimai registruojami valstybes imoneje Registrq centre Juridiniq
asmenq registro nuostatq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Centro nuostatq keitimai fsigalioja nuo
jq iregistravimo Juririiniq asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka.

55. Centras terkia duomenis Svietimo ir mokslo institucijq registrui Sio registro nuostatuose
nustatyta tvarka.

56. Centras reorganizuojamas, Iikviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta warka.
57. Pasikeitus teises aktams, reguliucjantiems Siuose Nuostatuose iSdestytus klausimus,

prie5taravimai sprendZiami taikant teis3s aktrl nuostatas.
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