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PATVIRTINTA
Varenos rajono savivaldybes tarybos 2016
balandiio 28 d. sprendimuNr. T-VIII-339

lll.

(Varenos rajono savivaldybes tarybos
2017 m.lapkridio# d. sprendimo
Nr. T-VIII- f/8 redakcija)

VARENOS R.LISKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

nuostatai (toliau Nuostatai)
reglamentuoja Varenos r. Li5kiavos daugiafunkcio centro (toliau - Centro) teisinE form4,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, veiklos
teisini pagrind4, veiklos sritis, ruSis, tikslq, uZdavinius, funkcijas, Centro teises, veiklos
organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darbE, jq darbo apmokejimo tvark4 ir
le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolE, reorgarizavimo, likvidavimo ar

1. Varenos r. Li5kiavos daugiafunkcio centro

pertvarkymo tvark4.
pavadinimas - Vardnos r. Li5kiavos daugiafunkcis centras,
Li5kiavos daugiafunkcis centras. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq

2. Centro oficialusis

trumpasis pavadinimas registre, kodas 1 90 1 091 39.
3. Centro fsteigimo data2016 m. rugsejo 1 d.
4. Centro teisine forma - biudZetine fstaiga.
5. Centro priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6. Centro savininkas - Vardnos rajono savivaldybe.
7. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vardnos rajono
savivaldybes taryba:
7.1. fiirtina Centro nuostatus;
7.2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
7.3. priima sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.4. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos
igaliojimus;
7.6. sprendZia kitus biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Centro
nuo statuo se j o s kompetencij ai pri skirtus klausimus.
8. Centro buveine: Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., Merkines sen., LT-65317 Varenos r.
9. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomqq h kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, savo
veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq tautq Vaiko teisiq korrvencija,
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, Varenos rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Varenos rajono
savivaldybes direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II

SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS
10.Centro veiklos ruSys ir kodai:
10.1.poilsiautaЧ ir kita trumpalaikio apgyvendinimo vcikla,kodas 55.20;
10.2.vaiku poilSiO Sto、 γkl■ veikla,kodas 55.20.20;

T―

VHI‑818

′

〆

10'3' pagaminto raleio tiekimas rensiniams ir kitq maitinimo paslaugq
veikla. kodas

56.2;

kodas 88.99.

10.4. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
10'5' nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir
eksploatavimas, kodas 6g.20;
10.6. sporto irangos nuoma, kodas 77.21.40;
10.7. vaikq dienos prieZiuros veikla, kodas gg.91;
10.8. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12;
10'9' kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
socialinio darbo veikla,
10.10.
10.

1

ikimokyklinio

amLiaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.10;

l. priesmokyklinio amZiaus vaikgugdymas, kodas g5.10.20;

10.12. sportinis ir rekreacinis svietimas, kodas g5.51;
10.13. svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas g5.60;
10.14. kultiirinis Svietimas, kodas g5.52:
10.15. kitas, niekur nepriskirtas, svietimas, kodas g5.59.
1

1' centro tikslas

-

teikti vietos bendruomenei reikalingas socialines, kulturines ir

sporto veiklos, neformalioj o Svietimo paslaugas
12. Centro uZdaviniai:

r2'1' teikti

kokybi5kas socialines, edukacines, kultfirines, sportines paslaugas,

atitinkandias vietos bendruomenes poreikius;
12.2. uZtil<rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(_si) aplink4;
12'3' kurti centro kaip vietos bendruomenes-svietimo,
kult[ros
tradicijq bei vertybiniq nuostatq formavimo Zidini;

l2'4' rupintis kult[ros,

ir socialiniq

paslaugq

kra5to etnines kulhrros paveldo vystymu
issaugojimu,
amatininkystds, Seimos tradicijq puoselejimu;
I 2. 5 .
.teiktisocialines paslaugas ir socialing pagalbq.
13. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius,'i.it
u, utlieka Sias funkcijas:
13'l' uixik'rina vietos bendruomenei galimybg gauti socialines paslaugas,
neformaliojo
Svietimo prieinamum4, galimybg uZsiimti sportine,-kutturft,
socialine veikta;
13'2' organizuoja, bendruomenes nariq pageidavimu, mokamas papildomas
paslaugas
(klubus, b[relius, stovyklas, ekskursijas ir kita)
teises ffinustat ytatvarka;

13'3' rengia

ir

ir

igyvendina ikimokyklinio ugdymo program4 pagal Lietuvos
Respublikos Svietimo ministro put ittitttur rekome.rda"i.lur,
t ui*o benaru"omenes reikmes, vaikq
poreikius ir interesus;
13'4' vykdo priesmokyklinio ugdymo program4 pagal
vardnos r. savivaldybes tarybos
patvirtintus priesmokyklinio ugdymo or garriiaiimo
moielius;
13'5' organizuoja jaunimo uZimtum4, skatina jaunimo
savarankiskum4 ir iniciatyvas;
1 3.6. sudaro s4lygas darbuotoiq
prof:esiniam ttbulej imui;
13'7' uztil<rina higienot ,ormuJ, teises aktq reikalavimus
atitinkandi4 sveik4, saugi4
aplink4 r,ykdomoms veikloms;
13'8' viesai skelbia informacij4 apie Centro veikl4
teises aktq nustat yi.atvatka;

' 73'9' organizuoja valstybiniq Svendiq, atmintinq daq, kalendoriniq
svendiq
paminejim4;
13'10' kuria ir iprasmina Siuolaikines modernias
meno veiklos formas;
etning kultDr4, megejq men?
^v*Y populiarinandius
renginius, tenkina
:tqT'.'Yoja
rvvu'an,rq'vr
kitus bendruomends kult[riniu;
poreikius;
13 .12. tenkina sociokulturinius bendruomenes
poreikius;
1 3. 1 3. teikia socialines paslaugas;
13-14. rengia projektus, iesko remeiq projektams
igyvendinti;

13'11'

i3'15'

su f-ielrivos Respublikos uzsienio nevyriausybinemis
otganizacijomis bei privadiomis
imonemis, ivairiais sociaiiniais partneriais ir instituciiomis;
13.16. atrieka kitas istatymq ir kitq teises aktq
numaty.tas funkcijas.
bendradarbiauja

ir
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III SKYRIUS

F

CENTRO TEISESIR PAREIGOS
14. Centras, igyvendindamas tiksl4

ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas,
,

turi teisg:
parinkti veiklq metodus ir btdus;
14.2. bendradarbiauti su Centro veiklai itakos turindiais fiziniais

14.1 .

ir

juridiniais

asmenimis;
14.3. dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;

14.4. gauti parumE

ir

labdarE Lietuvos Respublikos labdaros

ir

paramos istatymo

nustatyta tvarka;
14.5. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis del paslaugq teikimo, patalpq
nuomos;
14.6. teikti atlygintinas paslaugas, kuriq kainas tvirtina Varenos rajono savivaldybes
taryba;
14.7. skatinti vietos bendruomends socialini aktyvum4, tarpusavio supratim4,
tolerancij4, ugdyti atsakomybg uZ konkrediq problemq sprendim4;
14.8. pletoti savanori5kumo ir savitarpio pagalbos idejas;
14.9. ive:rtinti vietos bendruomenes poreikius ir teikti analizes i5vadas bei pasiDlyrnus
steigejui ir kitiems fiziniams, juridiniams asmenims;
14.10. rengti ir igyvendinti programas ir projektus;
l4.ll. gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq bei istaigq informacija, i5vadas,
pasiiilymus ir kitoki4 medliag4, kurios reikia sprendZiant Centro teikiamq paslaugq klausimus;
14.12. teikti pasifilymus paslaugq teikimo, mokejimo uZ paslaugas klausimais;
14.13. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
15. Centro pareigos:
1 5. 1. vykdyti nuostatuose reglamentuot4 veikl4;
15.2. uZtil<rinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams aplink4 Centro vykdomoms veikloms, atvinxn4 vietos bendruomenei, geros
kokybes paslaugq teikim4;
15.3. vykdyti kitas istatymais, kitais teises aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
6. Centro veikla organizuoj ama pagal:
16.1. direktoriaus patvirtint4 Centro strategini veiklos planq;
16.2. direlctoriaus patvirtint4 Centro metini veiklos planQ;
17. Centrui vadovauja direktorius, kuri teises aktq nusta[ta tvarka i pareigas skiria ir
i5 jq atleidlia Varenos rajono savivaldybes meras. Direktorius pavaldus Varenos rajono
savivaldybds merui ir atskaitingas Varenos rajono savivaldybes tarybai.
1 8. Centro direktorius:
1

18.1. tvirtina Centro vidaus struktlr4, Centro darbuotojq pareigybiq

s4ra54

nevir5ydamas patvirtinto etatq skaidiaus; tvirtina darbuotojq darbo uZmokesti (koeficient4) ir
nustato kitas darbo apmokejimo s4lygas;
18.2. nustato Centro struktflriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, Centro
strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sriti s;
18.3. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5 jo Centro darbuotojus, skatina juos,
skiria j iems drausmines nuobaudas;
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18.4. priima vaikus i ikimokyklinio, prie5mokyklinio, vaikq neformaliojo Svietimo
programas, sudaro Svietimo sutartis Varenos rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
18.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Centro darbo tvarkos taisyklese
nustato Centro veiklose dalyvaujandiq asmenq teises, pareigas ir atsakomybg;
18.6. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
18.7. sudaro Centro veiklose dalyvaujantiems asmenims ir darbuotojams saugias bei
sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

18.8. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq
igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veikl4, materialinius bei intelektinius i5teklius, vykdo
asignavimq valdyojo funkcijas, orgarrizuoja Centro metines iSlaidq s4matos projekto rengim4;
1 8. 9. leidZia isakymus, kontroliuoj a jq r,ykdym4;
i8.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
18.11. Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
18.12. organizuoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatlta
tvarka;
18.13. teises aktq nustatytatvarka valdo, naudoja Centro turtE, leSas ir jais disponuoja;

rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;
18.14. rupinasi Centro darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacij 4 ir atestuotis tei ses aktq nustatyt a tv arka;
18.15. bendradarbiauja su Centr4 lankandiq vaikq tevais (globejais, nlpintojais),
savivaldybes administracijos strukturiniais padaliniais, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, savivaldybes administracijos vaiko gerovds komisija ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
18.16. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebutq vartojami alkoholiniai gerimai,
narkotines medZiagos;
18.17. rengia metines veiklos ataskait4 ir teikia j4 Varenos rajono savivaldybes tarybai
teises aktq nustatTta tv arka;
1 8. 1 8. atstovauj a Centrui kitose institucij ose;
18.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
19. Centro direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
laikym4si Centre, uZ demokratini Centro valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4
funkcijq atlikim4, nustat5rtq Centro tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Centro veiklos rezultatus;

V SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA
20. Darbuotojai i darbE Centre priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatl.ta tvarka.
21. Centro darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
CENTRO TURTAS,LЁ もOS,Ju NAUDOЛ MO TVARKA IR FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE

22. Centras valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja
juo Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Varenos rajono savivaldybes tarybos nustatyta
tvarka.
23. Centro le5os:

T― VIII‑818

ア

23.1 . Varenos rajono savivaldvbes biudZeto leSos, skiriamos pagal
patvirtintas
programq s4matas ir valstybes biudZeto specialiqitl tiksliniq dotacijq savivaldybes
biudZetui skirtos

le5os;

23.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
23.3. fondq, organizacijq, kitq juridinirl ir fiziniq asmenrl dovanotos ar kitaip
teisdtais
budais perduotos ldSos, tikslines paskirties le5os pagai pavedimus;
23.4.kitos teisetu b[du igytos leSos.
24. centro lesos naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
25- Centro buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko
Vardnos
rajono savivaldybes administracijos BiuclZetiniqlstaigqir seniunijq buhalterines
apskaitos skyrius.
26. Cettro finansine veikla kontroliuojama teises alrtrl nustatytatvarka.
27' Centto veiklos prieZiurl vykdo institucijos, kuri,oms te-ises aktq nustatyta tvarka
suteikti atitinkami igalioj imai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIos NUOSTATOS
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