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VISAGINO SVIPrrrrO PAGALBOS TARIYYBOS
NUOSTATAI

srxnnolJrHHySsrAros

l' visagino Svietimo pagalbos tarnybos nuostatai (totiau - Nuostatai) reglamentuojavisagino Svietimo pagalbos t"*yu9r itoriT - Tarnybai iririre io*,q, priki;myh, savininkqsavininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucrj% bur.in9,-iarnyb*;*p%iipq veiklos teisinipagrind4, veiklos sriti, rti5is, tikslus, uzdavinius, fuit.r:ur, d;ril." kvalifikacijostobulinimo(si), neformaliojo Svietimo ueiklos", mokymosi p*i"ti*ur-it"irir-eiq dokumentqisdavim% Tamybos teises ir pareigas, veiklos 
-org^i-i.a 

ir uaay-x savivaaq, darbuotojqpriemimq i darbx jq darbo-apmokcji*g t T!.1 t'"t"rt".i;4, turto, lesq valdyruo, jq naudojimotvark+ finansines veiklos kontolg- bei grieziurq, Nuostaq wirtini*i keitimq ir papildymq
Tamybos reorganizavimo, pertvarkymo ir litcviaavimo tvark4.

2. oficialus.Tarnybos pavadinimas - Visagino ivietimo pagalbos tarnyba.
3. Trumpasis Tarnybos pavadinimas _ VSFf.
4' Visagino pagalbos mokinjui, mokytojui ir mokyklai centas lsteigtas Visagino

Syiv{arues tarybos 2007 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. rl-llz,,Del bi;dz;tines istalgosVislgino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokykiai centro isteigimo*, Visaginopagalbos mokiniui,
mokytojui ir mokyklai centras veik€ nuo 2007 m.balandtio I d.

5. Tamyba iregistnrota Juridiniq asmenq registre, kodas 300665693.
6. Tamybos buveines adresas - Draugyst0sl. tz,LT-3l222Visaginas, Lietuva.
7. Tamybos teisind forma - savivaldybJs biudZetine irt"igi priklausomybe -savivaldybes.
8. Tarnybos savininkas - Visagino savivaldybe, kodas llll}7g44. Savininko teises

ir pareigas igyvendinanti institucija - visaginJ savivaldyber t*yuu-9. Visagino savivaldybes tarybos kompeiencija:
9.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;
9.2. priima ipareigas ir iS jq afleidZia Tamybos vadov4;
9.3. priima sprendimq del Tarnybos buveines pakeitimo;
9.4. priima sprendimq d6l Tarnybos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo;
9.5. priima sprendimq dOl Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
9.6. -skiria ir atleid2ia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nufiaukia jos

igaliojimus;
9.7. sprendlia kitus BiudZetiniq istaigq istatyme, Svietimo istaqane ir kituose

istatymuose ir Tarnybos Nuostatuose jos kompetincijai'pristirtus klausimus.
10. Tamybos gnrye - neformaliojo suaugusiqjq Svietimo mokykla - Svietimo

pagalbos istaiga.
ll. Tarnybos pagrindinis tipas - neformaliojo suaugusiqiq Svietimo mokykl4 kodas

3181.
12. Kiti tipai:
12.1. pedagogine psichologine tarnyba, kodas 3 I 5 I ;
12.2. mokytojq Svietimo centras, kodas 3lS2;
12.3. Svietimo pagalbos tarnyba, kodas 3lS3;

!)

I
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l2'4' neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqii Svietim4 papildandio ugdymomokykl4 kodas 3161.
13' Tarnybos pagrindine paskirtis - neformaliojo suaugusiqfq Svietimo gupesuniversalus daugiafunkcis centris, kodas : t t t + t Oq.
14' Kita paskirtis neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes kvalifikacijostobulinimo mokykla, kodas 3 I g l4 I 09.
15' Tarnyboje mokymas vykdomas valstybine kalba, papildomos kalbos - anglq, rusqkalba.

16. Mokymo formos - individuarus mokymas, grupinis mokymas.
17. Mokymosi proceso organizavimo bEdas -- kasdieninis, nuotolinis, individualus,

savarankiSkas.

18' Vykdomos Svietimo programos - neformaliojo vaikq Svietimo progftrmos,
neformaliojo suaugusitU-q Svietimo programoi, kvatifikacijos tobulinimo programos.

19' Tarnyba i5duoda dalyvavim4 neformaliojo Svietimo&rr-atifitaci;os tobulinimo
programose patvirtinandius dokumentus:

19.1. paarmejimus, patvirtinandius neformaliojo Svietimolkvalifikacijos tobulinimo
programos baigimq ir kompetencijq igijima;

l9'2. paZymas, patvirtinandias dalyvavim4 neformaliojo Svietimo/kvalifikacijos
tobulinimo prognrmos rengime ar ktirime bei igyvendinime, Tarnybos renginiuose.

20. Tarnybos veiklos laikotarpis neribotas.
21. Tamyba yra paramos gaveja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir pararnos

istatym4.
22. lamr!1 yra vie5asis juridinis asmuo, turinti antspaud4 su savo pavadinimu ir

savivaldybes herbu, atsiskaitomqi4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respubtitcole iregistruotame banke,
atributikq.

23. Tamyba - sudedamoji Lietuvos Respublikos Svietimo sistemos bei Visagino
savivaldybes Svietimo teikejq tinklo dalis, savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitu;ija,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq konvencij4 Lietuvos
Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, Visagino savivaldybes
tarybos sprendimais, Visagino savivaldybes mero potvarkiais, Visagino savivaldybes
administracijos direktoriaus ir Svietimo, kultEros ir sporto skyriaus vedejJ isakymais ir iiais
Nuostatais.

rARNyBosvErKLossRrrysr.l'$Ji,1,*#islAs,uzoavnrAr,FUNKCrJos,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAXCIq DOKUMENTU ISDAVIMAS

85.s9.

socialini draudimq, veiklos reguliavimas, kodas 84.12.
27. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
27.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
27.2. pagarrinto valgio tiekimas renginiams 56.21;
27.3. Y{rySq leidyba, kodas 58.1 l;

24. Tamybos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
25. Pagrindine Svietimo veiklos rti5is - kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas

26. Kitos Svietimo veiklos r[Sys:
26.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
26.2. kultfirinis Svietimas, kodas 85.52;
26.3. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
26.4. sveikatos prieZi[ros, Svietimo, kultflros ir kitq socialiniq paslaugq, i5skyrus



3

27.4. kitaleidyba, kodas 5g.19;
27.5. kompiuteriq konsultacine veikla, kodas 62.02;
27'6' nuosavo ar nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 6g.20;
27.7. rir./'.os tyrimai ir viesosios nuomonds apklausa, kodas 73.20;
27.8. kompiuteriq nuomq kodas 77.33.10;
27.9. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79,12;
27 JA' fotokopijavimo, dokurnentq rengimo ir kita specializuota istaigai b6dingq

paslaugq veikla, kodas 82.19;
27.11- posediiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas g2.30;
27.12. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

kodas 88.99;
27 .13 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 9l .0 I ;
27.14- ku.rybine, menine ir prarnogq organizavimo veikla, kodas 90.00;
27.15- kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2g.
28. Tarnybos veiklos tikslai:
28.1. tenkinti asmens karjerai butinq kompetencijq ugdymo/tobulinimo ir mokymosi

vis4._gyvenim4, paZinimo, lavinimosi, savirai5kos poreikius'bel aiainti specialiqjq ugdymosiporeikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq 
'*rnenq- 

ugdymosi
veiksmingum4, psichologini atsparum4;

28.2. padeti Visagino kitakalbiams gyventojams mokytis valstybines kalbos, gilinti ir
tobulinti valstybines kalbos kalbinius ir gramatinius igfldZius, padeti Visagino gyr.-nto;u1n,
integruotis i Lietuvos Respublikos sociokult[rini gyvenim4.

29. Tarnybos uZdaviniai:
29.1. orgarrizuoti ivairiq visuomenes atstovq neformalqji Svietim4, atitinkanti jq

poreikius ir neformaliajam Svietimui keliamus reikalavimus;
29.2. organizuoti lietuviq (valstybines) kalbos mokymo kursus Visagino savivaldybes

teritorij oj e gyvenantiems ir dirbantiems gyventoj ams;
29.3. tenkinti vaikry'mokiniq paZinimo, ugdymosi ir saviraiSkos poreikius, padeti jiems

tapti aktyviais visuomenes nariais;
29.4. ivertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybes ir

ugdymosi problemas, padeti jas i5sprgsti, rekomenduoti optimaliq ugdymo viet4 ir formq bei teikti
psichologing, socialing, specialiqjq pedagoging eksperting, informicing, konsultacing, Svietejisk4
pagalb4 visai Visagino savivaldybes bendruomenei.

30. Tamyba, igyvendindama}g.l uZdavini, vykdo Sias funkcijas:
30.1. tiria, analizuoja, vertina neformaliojo Svietimo, Svietimo paslaugq poreikius,

paklaus4, poveiki Svietimo institucijq kaitai, veiklos kokybei;
30.2. inicijuoja/organizuoja/igyvendina neformaliojo

tobulinimo programas/renginius;
Sviet imo &v al i frkac ij o s

30.3. konsultuoja ir skleidZia informacij4 neformaliojo Svietimo klausimais, vykdo
Svietimo inovacijq sklaidq, informuoja Visagino savivaldybes visuomeng apie kvalifikacijos,
kompetencijq tobulinimo, saviugdos ir savi5vietos poreikiq tenkinimo galimybes ir s4lygas;

30.4. rengia/vykdo/inicijuoja projektus, susijusius su Visagino savivaldybes
bendruomenes nariq Svieteji5kq ir edukaciniq poreikiq tenkinimu;

30.5. organizuoja/koordinuoja Visagino savivaldybes mokytojq metoding veiklq,
vykdo pedagoginiq darbuotojq gerosios darbo patirties sklaid4 ir kaupia bei sistemina pedagoging
literatiir4, edukacines patirties banky'pedagogq parengt4 metoding medZiag4 ir sudaro s4lygas juo
pasinaudoti;

30.6. kuria ir tobulina Tarnybos infrastruktlr4, gerina edukacines aplinkas, sudaro
galimybes jomis pasinaudoti ugdymo tikslais;

30.7. informuoja apie teikiamas paslaugas ir konsultuoja neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo/kvalifikacij os tobulinimo klausimais;
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30'8' bendradarbiauja su kitomis Salies bei uzsienio neformaliojo suaugusiqjqSvietimo/kvalifikacijos tobuliniml istaigomis.
3 l ' Tamybq igyvendind ama.29.z rrtdavini, vykdo sias funkcijas:3l'1' tiria, analizuoja, vertina lietuviq (valstybines) taruL mokymo poreikius,paklaus4;

3l'2' inicijuoja/organizuoja/igyvendina lietuviq (valstybines) kalbos mokymoprogramas/renginius;

3l'3' konsultuoja ir skleidzia informacijq lietuviq (valstybines) kalbos mokymoklausimais;
31'4' informuoja Visagino savivaldybes visuomeng apie lietuviq (valstybines) kalbosmokymo poreikiq tenkinimo galimybes ir s4lygasl
31'5' rengia/vykdo/inicijuoja pio;ektur, susijusius su lietuviq (valstybines) kalbosmokymo poreikiq tenkinimu.
32. Tamyba, igyvendindama2g.3 uidavini, vykdo sias funkcijas:
32'l' organizuoja bendrojo u.gd{.g motyttq mokiniq "dalytines 

olimpiadas,
konkursus ir kitus renginius, pletojandius-rnoi'iniq dalykinius, paiintinius, informacinius, meninius,k[rybinius, socialinius igfidZius bei gebejimus;

32'2' kaupia ir sistemina Visagino savivaldybes mokiniq pasiekimq bankq ir sudaro
s4lygas juo pasinaudoti;

32.3. inicij.uoja/organizuoja . neformaliojo vaikq Svietimo programq
rengimq/igyvendinim4, kit4 kultUring ir SvietejiSk4 veiklq.

33' Tamyba, igyvendindamazg.4 uzdavini, vykdo sias funkcijas:
33.1. ivertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypuiu-u, bei sutrikimus,

pedagogines, psichologines, asmenybes ir ugdymosi problemas, special-iuosius ugdymosi poreikius,
vaiko brandum4 mokyklai, prireikus tai d;o pakartotinai ir'skiria specialqj! ugdymq/ Svietimo
pagalb4, sirilo ugdymo formq bfldus ir metodus;

33.2. teikia psichologing, socialing pedagoging ir Svietimo informacing, konsultacing
pagalb4 vaikams, specialiqj4 pedagoging pagalbq - speciatiqiq ugdymosi poreiiciq turintiems
asmenims iki 21 metq;

33.3. teikia informacing, eksperting ir konsultacing pagalbE tevams (globejams) ir
mokykloms, pedago gini am s special i stams, mokytoj o padej ej ams ;

33.4. formuoja mokyklos bendruomends ir visuomenes teigiamq poZifiri i specialiqiq
poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asm-enis irlq ugdyma tu.tu .u
bendraamZiais;

33.5. rengia ir igyvendina prevencijos ir kitas programas/projektus, padedandias
veiksmingiau ugdyti specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ii ugdymosi
problemq turindius asmenis, patenkinti specialiosios pedagogines 

- 
pagalbos poreiki, -isvengti

psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq arba padeti jas sprgsti; 
- -

33.6. kaupia, analizuoja ir vertina informacijq apie savivaldybeje gyvenandius
specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis,
jq problemas, ugdymo organizavim4, aplinkos pritaikymE bei specialioiios pedagogines, socialines
ir psichologines pagalbos teikimo veiksmingum4;

33.7. teikia metoding pagalbq ir konsultacijas Svietimo istaigoms del kokybisko
specialiqfq ugdymosi poreikiq, psichologiniq ir ugdymo(si) problemq turindiq mokiniq ugdymo;

33.8. stiprina mokyklos, tevq (globejq) gebejimus ugdyti specialiqjq ugdymosi
poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis;

33.9. padeda kompleksi5kai ivertinti mokiniq poreikius ir vykdo profesinio
informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;

33.10. prisideda prie vaikq minimalios prieZifiros priemoniq vykdymo;
33. I f . igyvendina bendravimo su vaikais tobulinimo kursus.
34. Tamyba gali rykdyti kitas funkcijas, atitinkandias jos veiklos tiksl4 ir uZdavinius,

teikti mokamas paslaugas.
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35' Jei veiklai, numatlrtai- Nuostatuose, istatymq nustatlrta tvarka reikalingalicencij a/leidimas, tokiq licencii q/r eidime Tamyba fi ;; tureti.36' Atsizvelgiant i vietos-porei-kius ir !uri.yu..1.famyba gali plesti savo veikl4(leidybing, metoding, kulturing, sviete;istcq 
".ikla, 

d;d;mokiniais irjaunimu, savisvietq ir kt.).

III SKYRIUS
TARNYBOS TEISTS IR PAREIGOS

37 ' Tamyba, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uzdavinius, atlikdama jai priskirtasfunkcijas, turi teisg: 
J - r-- " essvtruqr' 

'r,rA
37'l' pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, atsizvelgdama i savivaldybesbendruomenes poreikiu..:-Iufri ir siiilyti neformaliojo Svietimolkvalifikacijos tobulinimo programas;
3 7 .2 - kurti/diegti 

.nauj 
us ugdymo(-si) j mokymo ir mokymori -oJ"ti* ;37'3' bendradarbiauti su veiklai itatos turineiais fiziniais i.:*iai"iuis asmenimis;

37.4. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
37.5. siulyti apdovanoti/apdovanoii Svietimo lstaigq vadovus, pedagogus,asmenis/institucij as uZ pasiektus konkredius veiklos rezultatus svieiimJsrityje;
37.6. gauti pararn? Lietuvos Respublikos istatymq nustalrta tvarka.
38. Tarnyba gali tureti ir kitq teisiq, kurias suteitia Lietuvos Respublikos istatymai,Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimai ir kiiiteises aktai.
39. Tamybos pareigos:
39.1. uZtikrinti saugiq ir sveik4 aplink4;
39.2. uZtikrinti atvirumq savivaldybes Lendruomenei;
39.3. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme irkituose teises aktuose.
40' Tamybos darbuotojq teises, pareigos ir atsakomybe nustatomos jq pareigybiq

apra5ymuose.

IV SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

41. Tamybos veikla organizuojama pagal:
41.1. Tarnybos direktoriaus pawirtintq Tarnybos strategini planQ, kuriam yra pritarusi

Tarnybos taryba;
41.2- Tarnybos direktoriaus patvirtinq Tamybos metini veiklos plan% kuriam yra

pritarusi auksdiausia Tamybos savivaldos institucija - tamybos taryba;
41.3. Tamybos direktoriaus patvirtint4 menesio veiklos plan4;
41.4' Tarnybos direktoriaus patvirtint4 Tamybos ugdymo piang, kuriam yra pritarusi

Tarnybos taryba.
42. Tarnybai vadovauja direktorius. Tamybos direktoriq teises aktq nustatyta tvarka

skiria i pareigas, atleidZia i5 jq Visagino savivaldybes tarybq skatina ir skiria diausmines
nuobaudas, leidZia i komandiruotes, suteikia atostogas Visagino savivaldybes meras.

43. Tarnybos direktoriaus atlyginim4 nustato Visagino savivaldybes taryba arba
meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

44. Direktorius pavaldus/atskaitingas Visagino savivaldybes tarybai ir merui.
45. Tarnybos direktoriq (am i5vykus, nedarbingumo, komandiruodiq, atostogq ir

kitais nebuvimo darbe atvejais) pavaduoja direktoriaus pavaduotojas arba pedagoginis Tarn-ytos
darbuotoj as, paskirtas Tamybos direktoriaus i sakymu.

46. Tamybos direktoriaus funkcijos:
46.1. organizuoja ir koordinuoja Tamybos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veikl4, materialinius ir
intelektinius isteklius, uztikrina racionalq ir taupq lesq bei turto naudojim4;
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46'2' tvittina Tarnybos strategini. plana, metini veiklos plan+, kuriems pritareTarnybos r*^b!:...1.:io veiklos planq vadovauja iq igyvendinimui;a6'3' inicij uoj a kasmetini Tamybor u.i[rl"r 6ivertinim4;46'4' sudaro Tarnybos vardu,sutartir, r.iiJi"g* Tamybos veiklai uZtikrinti;46'5' Lietuvos Respublikos darbo r.oarm"ir"tiqr.iri, .kt l ;;tyta tvarka priima !darb4 ir atleidzia is jo Tarnybos darbuotojus,.skatinalr*li,uri. drausmines nuobaudas;46'6' vadovaudamasis istatymais ir teis6s aktais nustato darbuotojq ir Tarnybos klientqteises' pareigas ir.atsakomybg, tvirtina Tamybos rtr,rkturq, darbuotojq pareigybiq apra5ymus,pareigybiq sqras4, darbo uzmokesdio koeficientus/,..tfi"i r+r"s4, nevirsydamas nustatytq didziausioleistino etatq skaidiaus ir darbo ulmokesdio m.n.i.nq J"Jru bei darbo uzmokesdio fondo;46'7 ' telkia Tamybos bendruomeng valstybines-svietimo potititor, Tarnybos vizijos,misijos, strateginio qlTo, ivairiq veiklos programq igyvendinimui;46'8' rtipinasi palankaus mikrolfimaio]sveil<os ir saugios aplinkos ktirimu/pletojimu,darbuotoi q profes iniu toburej imu, suteikia garimyuf i i.o,, 
"i.rtuoti, ;46'9' puoseleja demokratiniuJ Tarnyubs bendruomenes santykius;

46'10', inicijuoja Tarnybos vidaus tvarkos taisykliq r"di;;;rocesq, suderina suTarnybos darbuotojais, tvirtina jas iivykdo jq l"iky;;;i;i.zio.q,
46'll'. sujSro teises aktq nustatyta tvarka komisijas, darbo grupes, metodines grupes irpaveda joms atlikti uZduotis, vertina ir reikalui esant vidaus nustatyta tvarka tvirtina jq darborezultatus;

46.12 - leidzia pagal kompetencii 4 isakymus, kontroriuoja i q vykdym4;
46'13' tvirtina Tarnybos darbo regtamenq, etikos f.oa.f.rq,'a*Uo grafikus, viesqfqpirkimq, finansq politikos ir kitus tvarkos uprlsutffikies/tvarkas, reglamentuojandius atskirasTarnybos veiklos sritis;
46'14' inicijuoja Tamybos savivaldos institucijq sudarymq ir skatinajq veikl4;
46.15. organizuoja Tarnybos metines veikros ut*t urto, rengim4;
46'16' organizuoja Tarnybos dokumentq saugojim4 ir valiym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

46.17 - t{tgt aktq nustalrta tvarka vykdo asignavimq valdytojo funkcijas;
46'18' rytikrina, kad pagal 

.Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir itatistikos ataskaitos bfiq teisingi;

46.19- r[pinasi intelektiniais, materialiniais ir finansini-ais, informaciniais istekliais,
uftikrina optimatq jq valdymq ir naudojim4;

46.20. bendradarbiauja su socialiniais partneriais, atstovauja Tarnybai kitose
institucijose;

46.21. uZtikrina istatymq, kitq teis0s aktq ir siq Nuostatq laikymqsi;
46.22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme ,ruriutytas funkcijas bei kitus

Visagino savivaldybes institucijq, mero pavedimui.
47. Tarnybos direktorius atsako ui:
47.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kiq teises aktq laikym4si, nustatyrq uZdaviniq

vykdym4, veiklos rezultatus;
47.2. Visagino savivaldybes tarybos sprendimq, Visagino savivaldybes mero

potvarkiq, Visagino savivaldybes administracijos direktoriaus-bei Svietimo, kulturos ir sporto
skyriaus vedejo isakymq ir pavedimq vykdym4;

47.3. demokratini Tamybos valdym4, bendruomenes nariq informavimq, tinkamq
funkcijq atlikimQ, nustatytrl Tarnybos tikslq ir uzdaviniq igyvendinimq;

47'4. programq vykdym4, programq sqmatq sudarym4 ir vykdym4 nevir5ijant
patvirtintq asignavimq sumq, uZ paskirtq asignavimq efektyvrl ir iezultatyrr,y nuuooji-q siekiant
programoje numatytq tikslq;

47.5. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesdiq administravimo istaigomis, visq ruSiq
energijos ir kitq darbq, paslaugq bei prekiq tiekejais;
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47 '6' brthalterines apskaitos organizavim4 ir finansines atskaitomybes rengim* beipateikimq pagal istatymq ir kitq teises aktq ,.If.a*i*ri 
--

47 '7 ' vidaus kontroles sistemos. suklrimq, kuri padeq uztikrinti Tarnybos veiklosteisetum4, ekonomiskum?, rezultatyrrum4. ir skaidrumf,.- strateginiq ir kitq veiklos planqigyvendinimq, turto apsaug4, inforrnacijos.ir alaskairq p;iiki.r*! ir'issamumq isipareigojimqlaikym4si bei su visa tuo suiijusiq rizikos veiksniq uafay*'a.

'o*.IrlJffiY,t*rr^
48' Auksdiausia Tarnybos savivaldos institucija, atstovaujanti Svietimo istaigq irvietos bendruomenems, telkianti Visagino savivaldybes rno[yklq metod"ines turyuo, ir Tamybosatstows svarbiausiems Tarnybos tikslams ir uzdavinia*r numutyti ir igyvendinti yra ramyuostaryba (toliau - Taryba).
49' Taryba kolegialiai svarsto Tamybos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal

kompetencij q apibrdh4 nuostatuose, priima spiendimus bei daro itakq rarnybos direktoriaus
priimamiems sprendimams, atlieka visuomening tarnybos valdymo prieziura.

50. Taryb.a veikl4 vykdo pagal nuostatus, parengtus vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, kitais Tamybos veikl4 reglamentuljandiais dokumentais ir siais
nuostatais. Tarybos nuostatus wirtina Tamybos direktorius.

51. Taryba renkama 3 kalendoriniq metq laikotarpiui.
52. Taryba sudaroma i5 9 nariq: 3 deleguoti Visagino savivaldybes ugdymo istaigqbendruomeniq atstovai, 3 deleguoti Visagino savival-clybes motyklq metodines tarybos atstovail2

Tamybos darbuotojai, i5rinkti Tarnybos darbuotojq susirinkime, 1 seniunaitis, deleguoias
senilnaidiq sueigos.

53. Tarnybos darbuotojus i Tarybq renka visuotinis Tarnybos darbuotojq
susirinkimas, Visagino savivaldybes mokyklq metodines tarybos atstovus - Visagino savivaldybes
mokyklq metodines tarybos posedis, socialiniq partneriq atstovus - socialiniq pirtneriq institucijq
susirinkimai.

54. Tarybos sudarymq inicijuoja Tarnybos direktorius.
55. Tarybos pirmininkas renkamas Tarybos nariq balsq dauguma atviru balsavimu.

Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veikl4: derina ir skelbia posedliq datas, laik4, rengia
posedZiq darbotvarkg, pasirupina, kad Tarybos nariai Iaiku gautq informacijq, pavedimus, upie
Tarybos sprendimus (sitilymus, ivertinimus ir kt.) rastu/ZodZiu informuoja Tarnybos direhoriq. UZ
Tarybos efektyvi4 veikl4 yra atsakingas Tarybos pirmininkas. Tamybos direktorius negali b[ti
Tarybos pirmininkas.

56. Tarybos posedZius Saukia Tarybos pirmininkas ne rediau kaip vienq kart4 per
pusmeti. Prireikus gali bfiti su5auktas neeilinis Tarybos posedis.

57. Tarybos posedZiai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maZiau kaip 2/3 Tarybos
nariq. Nutarimai, kurie neprie5tarauja Tamybos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
priimami posedZio dalyviq balsq dauguma.

58. Tarybos posedZiai protokoluojami. Protokole fiksuojami visi Tarybos priimti
nutarimai, ji pasira5o Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie
neprie5tarauj a teises aktams.

59. Svietimo istaigos, Svietimo prieZilrq vykdandios institucijos, Tamybos
direktorius nustatg, kad Tarybos priimti nutarimai prie5tarauja istatymams ir kitiems Tarnybos
veikl4 reglamentuojantiems teises aktams, sillo Tarybai juos svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius,
gindas sprendZiamas isatymq nustatyta tvarka.

60. { Tarybos posedZius gali buti kviediami kitq Svietimo istaigq savivaldos institucijq
atstovai, Svietimo istaigq administracija, mokytojai, mokiniry'vaikq tevai (globejai), mokiniai/vaikai.

61. Tarybos fturkcijos:
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6l'l' numato Tamybos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, svarsto iraptaria Tamybos veiklos.strategiiq, pl-+, nuort"iur, JJaurl*uo tvarkos taisykles, svietimopaslaugq teikim4, pedagogini.pri"toioeilit:rr;iF;i 
i;:, tvark4 bei finansavimo krausimus;61'2' kontroliuoja ir priiiuri Tarnybos oia"i' ir finansing veikl4 svarsto Tarnybospajamq ir islaidq sqmag, pianuoja ir kontroliuoiu r.sq p^kirstymq, teikia ,iutyr* Tamybossavininko teises ir pareigas igyvlndinandiai institu.i.iui ier Tarnybos materiatinio apr[pinimo,veiklos tobulinimo;

6l'3' stiprina rySius su sociokult0rine aplinka, inicijuoja bendradarbiavim4 suvisuomene bei panasia veikla uzsiimandiomis organiJ.iio.ir, patirties sklaid4, naujq veiklosformq paieSk4;

61.4. bendradarbiauja su Visagino savivaldybds mokyklq metodine taryba;
61.5. organizuoja edukacing Tarnybos bendruomenei nariq veikl4;
61'6' teikia siElymus Tamybos direktoriui del Tarnybos nuostatq pakeitimo arpapildymo, Tarnybos vidaus strukt[ros tobulinirno, kainq uZ Tarnybos teikiamas paslaugas;6l'7' vertina Tarnybos direktoriaus veiklq svarsto Tarnybos direktoria:us bei kitqdarbuotojq ketinimq atestuotis;
61.8. i5klauso Tamybos metines veiklos ataskaitas ir teikia siiilymus del veiklos

tobulinimo;
61.9. teikia sitlymus del saugiq darbo sQlygq sudarymo, svarsto darbuotojq

skatinimo/drausminimo klausimus;
61.10. svarsto kitus su Tamybos veikla susijusius klausimus.
62. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Tarnybos bendruomenes

susirinkime.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARB.T, DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

63. Tarnybos direktorius darbuotojus i darb4 Tarnyboje priima ir atleidZia iS jo
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

64. Tarnybos direktorius tvirtina darbuotojq tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo
apmokejimo s4lygas, atsiZvelgdamas i darbo pobfidi, staLq, iSsilavinimq ir kvalifikacij4,
nevir5ydamas nustatyto darbo uZmokesdio fondo.

65. Tarnybos darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitrl
teises aktq nustagda tvarka.

66. Tarnybos direktoriaus, pedagoginiq darbuotojq atestacija, kvalifikacijos
tobulinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
TARNYBoS ruRTAs, LESos, JU NAUDoJTM0 TVARKA, FINANSTNES vEIKLos

KONTROT,T M TAR}IYBOS VEIKLOS PRIEZIURA

67. Tarnyba valdo patikejimo teise ar pagal panaud4 perduot4 savivaldybes turt4,
naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus ir Visagino savivaldybes tarybos nustatyt4 tvark4.

68. Tarnybos le5os:
68.1. valstybes biudieto specialiqiq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudietui skirtos

le5os ir Visagino savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal asignavimq valdytojo patvirtintas
s4matas;

68.2. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
bfidais perduotos le5os pagal pavedimus;

68.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
68.4. kitos teisetu bEdu igytos leSos.
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69. LeSos naudojanros teis€s aktq nustatyta tvarka.
70. Tamyba yra iuignavimq valdytoja. Finansines operacijas vykdo Tamybos

vyriausiasis buhalteris. Tarnyba buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko
teises aktq nustat;rta tvarka.

71. Tarnybos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
72. Valstlybing Tanrybos veiklos prieZiiir4 atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministerija.
73. Tarn,ybos prieZiiir4 atlieka savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija,

savivaldl,bes vykdomcrji institucija" prireikus - pasitelkdami iSorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
I}AIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Tarn,yba turi irrterneto svetaing www.v5pt.lt, atitinkandi4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes tei ses akhq nustat5rtu s reikalavimus.

75. Tarn,ybos nuositatai keidiami ir papildomi Visagino savivaldybes tarybos,
Visagino savivaldybesi administracijos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos Tarybos ar

bendruomenes nariq iniiciatyva.
76. Tarn'ybos nuostirtai keidiami ar papildomi:
76.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos istatymams ar Vyriausybes nutarimams,

reglamentuojantiems Srvietimo politikA mokyklq veiklq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro isalqrmu pakeitus bendnrosius reikalavimus nuostatams ir pan.;

76.2. pii;mus Tarnl,bos atZvilgiu Tarnybos savininko sprendimus del reorganizavimo,

pertvarkymo;
76.3. pasikeitus Tarnybos tipui, pavadinimui, paskirdiai, priklausomybei, savininkui ir

pan.
77. Tarn,ybos nuost;atus, jq pakeitimus ar pildymus tvirtina Visagino savivaldybes

taryba.
78. Tarn,ybos vieiii prarre5imai skelbiami Visagino savivaldybes intemeto

svetainej e/vietinej e spaudoj e.

79. Tarnyba reorgmizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustat5rta

tvarka.
80. Tamyba registruojama Juridiniq asmenq registre Civilinio kodekso ir Juridiniq

asmenq registo nuostrrtq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes, nusta$rta tvarka.


