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1. Sihtes rajono Svietimo pagalbos tamybos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Silutes Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) teising form4, priklausomybg, savininkq,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, istaigos grupg, tipq, veiklos teisinf
pagrind4, veiklos sritf, r[Sis, tikslus, uZdavinius, funkcijas, Tarnybos teises ir pareigas, veiklos
organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemimq i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacijE,
Tarnybos turtq, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg bei prieZifir4, vie5os
informacijos skelbimo vietq, Tarnybos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkE.
2. Oficialus Tarnybos pavadinimas - Silutes rajono Svietimo pagalbos tamyba. Tarnyba
iregistruota Juridiniq asmeml registre, kodas l95l75748.
3. Trumpasis Tarnybos pavadinimas.- Svietimo pagalbos tamyba(SpD.
4. Tarnyba fsteigta 1999 m. gruodZio t d. Silutes rajono savivaldybes tarybos 1999 m.
lapkridio 25 d. sprendimu Nr. 315 ,,D01 pedagogq Svietimo centro isteigimo ir nuostatq tvirtinimo".
5. Teisine forma -biudZ,etine istaiga.
6. Priklausomybe - savivaldybes Svietimo istaiga.
7. Tarnybos savininkas - Silutes rajono savivaldybd, kodas llll)2445, adresas Dariaus ir
Gireno g. l, LT-99t13 Silute.
8. Tarnybos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Silutes rajono
savivaldybes taryba (kodas lllll9537), vykdanti Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lieruvos
Respublikos Svietimo ir kituose lstatymuose bei Siuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
igaliojimus.
9. Buveine - K. Kalinausko g. 10, 99130 Situte.
10. Grupe - Svietimo pagalbos lstaiga, kodas 3150.
11. Tipas - Svietimo pagalbos tarnyba, kodas 3153. Kitas tipas - neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo mokykla, kodas 3l8l .
12. Pagrindine paskirtis - vykdyti neformaliojo suaugusiqiq Svietimo, kvalifftacijos
tobulinimo(si) programas; teikti mokiniui, mokyojui ir (ar) mokyklai pedagoging, psichologing,
informacing ir konsultacing kvalifikacijos tobulinimo ir kit4 pagalbq.
13. Tarnyboje i5duodami kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokyrno(si) veiklose
dalyvavim4 patvirtinantys dokumentai :
13.1. paLymejimai, patvirtinantys Svietimo programrl baigimqir kompetencijq igijim4;
13.2. pai:ymos, patvirtinandios dalyvavim4 kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiuose;
13.3. pai:ymos, patvirtinandios dalyvavim4 rengiant ir fgyvendinat neformalaus suaugusiqjq
mokymo(si) pro gramas, proj ektus, kitas praktinio mokyrno si programas.
14. Mokymq kalba- lietuviq.
15. Mokymo forma - grupinio mokymosi, pavienio mokyrnosi, nuotolinio molrymosi.
16. Tarnyba yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo
pavadinimu, sqskaitas Lietuvos Respublikos fregistruotuose bankuose, atributikq, paramos gavejo
status4. Savo veiklq grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos i
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymi
rajono savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais ir Siais nuostatais.
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II SKYRIUS
TARNYBOS vEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS,TJ7,pa^vINIAI, FUNKCIJOS
17. Tarnybos veiklos sritis Svietimas, kodas 85.
18. Pagrindine Svietimo veiklos ruSis pagal ekonomines veiklos m5iq klasifikatoriq:
18.1. Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
18.2. kitas niekur kitur nepriskiftas, Svietimas, kodas 85.59;
19. Kitos Svietimo veiklos ruSys pagal ekonomines veiklos ruSiq klasif,rkatoriq:
19.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
19.3. kitas mokymas, kodas 85.5.
20. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys pagal ekonomines veiklos rD5iq klasifikatoriq:
20.1. krirybind, menind ir pramogq organizavimo veikla 90.00;
20.2. kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla 92.72;
20.3. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
20.4. nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
20.5. ekskursijq organizavimas, kodas 79,12;
20.6. kita leidyba, kodas 58.19;
20.7. kitas, niekur nepriskirtas, keleiviq veZimas sausumos transpottu, kodas 49.39;
20.8. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas 82.30;
20.9. kitapramogq ir poilsio organizavimo veikla 93.29
20.\0. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
20.11. rinkos tyrimas ir vie5osios nuomonds apklausa 73.20;
20.12. socialiniq ir humanitariniq mokslq moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20.
21. Prie Tarnybos gali veikti ivairios visuomenines savivaldos institucijos (patarejq taryba,
pro_sramll koordinacin d taryba, Svietimo taryba ir kt.). Jq veikl4 reglamentuojandius nuostatus tvirtina
Tamr-bos direktorius.
22.. Tarnybos veiklos tikslai:
22.1. sudaryti s4lygas nuolatiniam Svietimo darbuotojq ir kitq suaugusiqjq asmenq
ntokrmur(si). tenkinant paZinimo, lavinimosi, saviraiSkos bei mokymosi vis4 gyvenim4 poreikius;
11.2. skatinti besimokandiq bendruomeniq kurim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq
r: \::..i suaugusrqjq bei Svietimo ir kitq institucijq profesing patirtf;
11.3. didinti specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq
:'-.:r:r;r-i asmenrl ugdymosi veiksmingum4, psichologini atsparum4 teikiant reikaling4 informacing,
:is:e:rine rr konsultacing pagalbE mokykloms ir mokyojams.
l-l Tam)'bos veiklos uZdaviniai:
l-: I tenkinti suaugusiqiq ir Svietimo bendruomeniq nariq (mokytoiq, nepedagoginiq
:::'3:..:oru. tiru) profesinio tobulejimo ir (ar) savi5vietos poreikius, padedant ig)'ti ir (ar) ugdyti
::::;r:sias ir profesines kompetencijas;
Lr.l skatinti Svietimo darbuotoiq ir kitq suaugusiqiq iniciatyvas, profesinds, krlrybinds,
s c' : : :. r n i s. r'r suomeninds, kultlrines, pili etines patirties sklaid4;
13.3. aktytinti ir pletoti institucijq, veikiandiq Svietimo srityje, bendradarbiavim4 ir socialinE

:lnnen

ste:

l-r.-1. r.)'kdy'ti Svieteji5kas, kulturines ir metodines veiklas;
23.5. nustaty.ti ir fvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagogines,
psrcholo_eines, asmenybes ir ugdymosi problemas, padeti jas i5sprgsti, rekomenduoti jam optimali4
ugdl'mo viet4 ir formq;
23.6. larkr suteikti pedagoging ir psichologing pagalb4 vaikams, turintiems raidos sutrikimq,
adaptacij o s, savireguliacij os problemq, mokymosi sunkumq;
23.7. padeti tevams, mokyojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems
sprqsti mokiniq ugdymo problemas, i5kylandias Seimoje, ugdymo istaigoje, visuomeneje;
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23.8. nZtik:rinti psichologing, socialing, specialiqj4 pedagoging, specialiqj4, eksperting,
informacing, konsultacing, pagalb4 vaikams, mokiniams ir jq tdvams (globejams, r[pintojams),
Svietimo istaigoms, jq vadovams, mokytojams, Svietimo pagalbq teikiantiems specialistams.
24. Tarnyba igyvendindama jai pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:
24.1. Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
24.2. rengia ir igyvendina kvalifikacijos tobulinimo programas, jas akredituoja;
24.3. rengia, dalyvauja kaip partneriai, vykdo projektus susijusius su bendruomends
Svietej iSkq ir edukaciniq poreikiq tenkinimu;
24.4. koordinuoja rajono metodiniq blreliq veikl4, bendradarbiauja diegiant metodines
naujoves, kaupia metoding literafrrq, edukacines patirties bank4;
24.5. planuoja, koordinuoja ir igyvendina Svietimo bendruomeniq ir kitq suaugusiqjq
neformaliojo Svietimo veiklas;
24.6. teikia neformaliojo bei tgstinio mokymosi paslaugas suaugusiems;
24.7. tiria, prognontoja Svietimo darbuotojq, kitq suaugusiqjq kvalifikacijos tobulinimo ir
saviugdos, mokymosi vis4 gyvenim4 poreikius;
24.8. tiria kvalifikacijos tobulinimo programq ir renginiq veiksmingumq, jq poveiki
Svietimo kokybei;
24.9. konsultuoja ir informuoja kvalifikacijos tobulinimo programq, projektq rengimo
klausimais;
24.10. pletoja profesini bendradarbiavim4 ir gerosios profesines patirties sklaidE su kitomis
Salies bei uZsienio suaugusiqiq Svietimo istaigomis;

24.11. vykdo leidybing, metoding, kulturing, Sviediamqjq ir kit4 veikl4;
24.12. skatina ir diegia paLangias iniciatyvas, padedandias Svietimo darbuotojams ir kitiems
suaugusiesiems tobulinti profesinj meistri5kum4;
24.13. organizuoja ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq dalykinius ir
ktrvbinius. konkursus, parodas ir kitus renginius, pletojandius mokiniq dalykinius, paZintinius,
informacinius, meninius, kurybinius, socialinius igldZius bei gebejimus;
24.14. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio keliandio pavojq sveikatai ir
srr vbei laikotarpiu, Tamybos veikla laikinai stabdoma, arba organrzuojama nuotoliniu budu
r ador aujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes teises aktais;
l+.15. asmenims, dalyvar.usiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir ivykdZiusiems
31.',gramoje numatytus reikalavimus, i5duodami nustaftos formos pasiekimus bei igytas
:.i:rriteDClias patvirtinantys dokumentai - paLymejimai ir paZymos teises aktq nustatyta tvarka;
:1.16. irertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines,
::.':.1r1,--\sines. asmenybds ir ugdlrmosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko
::,:'.i,-:ra mokvklai, prireikus skiria specialqji ugdym4;
: j.1-. sihio ugdymo form4, bldus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiqi4
:.rii.r_:rre. psichologing, socialing pedagoging ir specialiqa, pagalbq, rekomenduoja vaikui

'

. l,-.:.

- -'\

ll

1S. konsulruoja specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybds

asmenis, jq

ir

ugdymosi

tevus (globejus, rupintojus), mokytojus ir pagalbos mokiniui
::::.e:ru runniius
::3,-.1.:si-rs specialiosios pedagogines pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologiniq,
:s:'.3r\bis rr ugdlmosi problemq prevencijos bei jq sprendimo klausimais;
:1. 19. teikia metoding pagalb4 mokytojams, specialistams ir tdvams (globejams,
:-.:::r:otams) specialiqjq ugdyrnosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq
:-:rniru asmenq ugdymo bei jo organrzavimo, lvairiq specialiqjq pedagoginiq, psichologiniq,
:smenr bis ir ugdymosi problemq sprendimo klausimais, skleidZia ir diegia specialiojo ugdymo ir
psichologrj os mokslo naujoves,
gin9
l:1.20. pagal galimybes teikia psichologing, socialing pedagoging, specialiqiE
poreikf
paealba Silutes rajono Svietimo lstaigose, kuriose nera Svietimo pagalbos specialistq, pa
ko n

s

u

1

ruoj a. koo rdinuoj a l<rizir4 valdym4 mokyklo

se;

4

24.21. rengia ir igyvendina prevencijos ir kitas programas, padedandias veiksmingiau ugdyti
specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis;
24.22. kaupia, analinsoja ir vertina informacijq apie Savivaldybes teritorijoje gyvenandius
specialiqjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis,
jq problemas, ugdymo organizavim4, aplinkos pritaikym4 bei specialiosios pedagogines ir (ar)
psichologines pagalbos teikimo veiksmingumq;

ir

konsultacing pagalbq tevams (globejams,
24.23. teikia informacing, eksperting
rupintojams) ir Svietimo istaigoms, jq pedagoginiams darbuotojams;
24.24. formuoja mokyklq bendruomeniq ir visuomends teigiam4 poZiUri specialiqjq
ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis ir jq ugdym4
kartu su bendraamLiais, vykdo visuomends Svietim4 aktualiais vaiko ugdymo ir integravimo i
visuomeng klausimais;
24.25. bendradarbiauja su Silutes rajono savivaldybes administracijos vykdomqja institucija,
Nacionaline Svietimo agentira, kiq savivaldybiq pedagoginemis psichologinemis tarnybomis,
Sihtes rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos biuru, mokyklomis, vaiko teisiq apsaugos tarnyba,
nevyri aus ybinemi s b e i kitom i s or ganizacijomi s .
24.26. viesai skelbia informacd4 apie Tarnybos veiklE Lietuvos respublikos vyriausybes,
Lietuvos Respublikos Svietimo, sporto ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.27. teikia mokamas paslaugas, atitinkandias Tarnybos darbo specifik4, fiziniams ir
juridiniams asmenimis, kuriq nenumato Sie nuostatai, vadovaudamasi Silutes rajono savivaldybes
tarybos patvirtintais Tarnybos mokamq paslaugq ikainiais/ ikainiq nustatSrmo metodika;
24.28. vykdo Tarnybos veiklos kokybes isivertinim4 inicijuoja i5orini vertinim4;
24.29. vykdo steigejo, Lietuvos Respublikos Svietimo, sporto ir mokslo ministerijos, jai
pavaldZiq institucijq, deleguotas veiklas;
24.30. vykdo ir kitas, istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas, atitinkandias jos veiklos
tikslus ir uZdavinius.
25. Tarnyba uZ savo veiklq atsiskaito Silutes rajono savivaldybes tarybai, o uZ programq
,.ykdymA - programq uZsakovams.
26. Tarnybos darbuotojai uZ, savo funkcrjq vykdym4 atsako istatymq ir kitq teises aktq
nusta$rta tvarka.
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rri. srvnrus
TARNYBOS TEISES IR PAREIGOS

27. Tarnyba igyvenditdama

jai pavestus tikslus ir

t7davinius, atlikdama jai priskirtas

frnkcijas, turi teisg:
27.1. pasnnkti ir taikyti tinkamas darbo formas, metodus;
27.2. ganti informacij4, konsultacijas ir metoding pagalbq i5 Svietimo ir mokslo institucijq;
21.3. savaranki5kai bendradarbiauti su Salies ir uZsienio partneriais, fiziniais ir juridiniais
asmenimis savo veiklos srityje;
27.4. bendradarbiauti su veiklai ltakos turindiais Lietuvos ir uZsienio fiziniais ir juridiniais
asmenimis, sudaryti sutartis teisds aktq nustatyta t:rarka;
27.5. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose, dalyvauti kitq
putnerirl projektuose;
27.6. pasitelkti savanorius Nuostatuose nustatytos veiklos ru5ims vykdyti;
27.7 . stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
nustatyta tvarKa
tvarka
labdaros 1r
ir paramos lstatymo
Respublikos laDdaros
gautiparumq Lletuvos
Lietuvos t(espuollKos
27.8. gaul].parumq
z'1.8.
istatymo nustatym
27 .9. teikti Silutes rajono savivaldybes administracljai sitlymus, del veiklos organizavi
27.10. konsultuotis su kitq institucijq, istaigq atstovais ir specialistais, atskiriems klausi
spresti sudaryi laikinas organizuoti darbo grupes;
yJe;
27.11. organizuoti edukacines, paZintines ar mokom4sias ekskursijas Lietuvoje ir u
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27.12. siqsti Tarnybos darbuotojus staZuotis

ir

tobulinti kvalifikacij4 Salies bei uZsienio

rnstitucijose;

.13. istatynq nustatyta tvarka stoti i asociacijas, dallvauti jq veikloje;
27.I4, gauti paramq Lietuvos Respublikos fstatymq nustatyta tvarka;
27.15. naudotis kitomis teisdmis, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir
27

kitiems teises aktams.
28. Tarnybos darbuotojq teises, pareigos ir atsakomybe nustatomi darbo tvarkos taisyklese.
29. Tamybos pareigos:
29.1. uZtikrinti tinkam4 vykdomos veiklos kokybg;
29.2. uZtikrinti sveik4, saugi4, uLkertan(,iE keli4 smurto, prievartos, patydiq aprai5koms ir
zalingiems iprodiams aplink4;
29.3. uZtikrinti korekti5k4 tyrimo metodikos ir gautq duomenq panaudojim4, turimos
rnfonnacijos konfidencialum4 i5skyms atvejus, kai informacijE pateikti reikalauja istatynai ir kiti
:ersis aktai;
29.4. vykdyti isipareigojimus pagal sutaftis.
29.5. sudaryti s4lygas Tamyboje dirbandiq darbuotojq profesiniam tobulejimui;
29.6. Vykdyti kitas pareigas, nustatytas Liefuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
:eisis aktuose.
IV SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Tarnybos veikla organizuojama pagal: strategini veiklos plan4, metini veiklos plan4,
Tanrvbos m€nesio renginiq planq, kurie yra tvirtinami fstatymo nustatyta tvarka.
3 1 . Tarnyb a gali veikti tik tada, jei joje dirba Sie reikiam4 profesing kvalifikacij4 turintys
specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, andragogas ir (ar)
:edagogas. Tarnyboje gali dirbti ir kiti specialistai surdopedagogas, tiflopedagogas,
: s r c hoterapeutas, psichiatras, neurologas, metodininkas.
32. Tarnybai vadovauja direktorius, skiriamas ipareigas atviro konkurso bfldu ir atleidZiamas
ts r,r istatymo nustatlta tvarka.
33. Direktoriaus pavaldum4 ir atskaitomybg reglamentuoja LR istatymai ir kiti teises aktai.
3-1. Tarnybos direktorius:
3-1.1. vadovauja Tarnybos strateginio veiklos plano, metines veiklos plano rengimui, jq
._:.,i endinimui, organizuoja ir koordinuoja Tamybos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir
-2i;r rnrams fgyvendinti, stebi, analizuoja ir verlina Tarnybos veiklE, materialinius, intelektualinius
: 3: I-lnansinius i5teklius;
-1:1.2. telkia specialistus Tarnybos uZdaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms veiklos
: :,-1 rramoms igyvendinti ;
-1-1.-3. teises aktq nustatyta tvarka vykdo asignavimq valdyojo funkcijas: valdo, naudoja
l.:::r bos turtq, leSas ir jais disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais,
:-..c:maciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
-1. -1. atstovauj a Tamybai kitose institucijose;
-1
3-1.5. wirtina Tarnybos vidaus strukf[r4, Tarnybos darbuotojq pareigybiq s4ra54 ir jq
.:::iimus. skiria direktoriaus pavaduotoj4, nustato darbo uZmokest!, Lietuvos Respublikos darbo
,.:::ist', ir kitq teises aktq nustatytatvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo Tamybos darbuotojus,
..r:t.r-.1 ir drausmina juos:
-1-+.6. tvirtina Tarnybos darbo tvarkos taisykles, darto grafikus, vie5qiq pirkimq, finansq
:;1::ikos ir kitas tvarkas, reglamentuojandias atskiras veiklos sritis;
34.7. sudaro Tarnybos vardu sutartis reikalingas institucijos veiklai uZtikrinti;
34.8. rengia Europos SEjungos strukt[riniq ir kitq fondq paramai gauti projek
JuOS
gn
l
endina;
34.9. leidLia isakyrnus, kontroliuoja jq vykdymq;
34.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
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34.lL dal! savo funkcijq teises aktq nustatyta t:rarka gali pavesti atlikti

direktoriaus

pavaduotojui;
34.12. atheka kitas teises aktuose, nuostatuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas
bei kitus SilutOs rajono savivaldybes administracijos igaliojimus;
34.13. uLtll<rina veiksmingE Tarnybos vidaus kontroles sistemos suktirim4, jos veikim4 ir
tobulinim4;
34.14. kiekvienais metais teikia Tarnybos bendruomenei svarstyti ir vie5ai paskelbia savo
veiklos
ataskait4;
metq
34.15. atsako uZ Lietuvos Respublikos lstatynq ir kitq teises aktq laikyn4si Tarnyboje fi,
Tarnybos veiklq, jos kokybg ir rezultattts, demokratini Tarnybos valdym4, teisds aktuose nurodytos
informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbim4, tinkamq savo funkcijq atlikim4, nustatytq Tamybos
tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq,ti, personalo profesini tobulejim4 ir specialistq i5silavinimq, sveik4
ir saugi4 darbo aplink4.
35. Laikinai Tarnybos direktoriui nesant Tarnyboje (ligos, komandiruotds, atostogq ar kitu
jo
metu)
funkcijas atlieka Tarnybos darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme nurodyta 5i funkcija.
36. Aktual[s Tamybos veiklai klausimai svarstomi, derinami ir priimami sprendimai
vizuotiniame Tarnybos darbuotojq susirinkime.
37. Visuotinius Tarnybos darbuotojq susirinkimus inicijuoja Tarnybos direktorius arba
i5rinktas darbuotojq patiketinis.
38. Visuotiniai susirinkimai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213 Tamybos
darbuotojq. Nutarimai priimami susirinkimo dalyviq balsq dauguma.

TARI\YB

OS

V SKYRIUS
SAVIVALDA IR DARBUOTOJU ATSTOVAVIMAS

39. Nuolat veikianti Tarnybos savivaldos institucija

-

Tarnybos susirinkimas (toliau

-

Susirinkimas).
40. Susirinkime dalyvauja visi Tarnyboje dirbantys darbuotojai.
41. Tarnybos susirinkimui vadovauja visuotiniame darbuotojq susirinkime i5rinktas atviru
balsavimu darbuotojq patiketinis, kuris renkamas trejiems metams.

42. Tarnybos Susirinkimas savo veiklq grindlia, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,
Lietuvos Respublikos istatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Savininko teises aktais, Siais nuostatais.
43. Tamybos susirinkimai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Susirinkimo posedis
yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maliau kaip puse narirl. Nutarimai priimami posedyje
dalyvauj andiq balsq dau guma.

44. Susirinkimo funkcdos:
44.1. telkia si[lymq dOl Tarnybos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
44.2. llklauso Tarnybos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus direktoriui del Tarnybos
veiklos tobulinimo;
443. telkia si[l)rmus del Tarnybos veiklos tobulinimo, pl6tros, veiklos kokybes uZtikrinimo;
44.4. atstovauja darbuotojq interesams, vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir
kiais teises aktais;
44.5. pataria Tarnybos direktoriui kitais su Tarnybos veikla susijusiais klausimais

VIoSKYRIUS
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DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

45. Darbuotojai i darbq Tarnyboje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustat5rtaMarka.
46. Tarnybos darbuotojams tZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatytatvarka.

47. Tarnybos darbuotojq (Svietimo pagalbos specialistq) atestacija vykdoma Lietuvos
Raspublikos Svietimo, sporto ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Tarnybos direktoriaus veiklos
vertinimas atliekamas kasmet galioj andiq teises aktq nustatyta t:r atka.

VII. SI(YRIUS
TAR|IYBOS TURTAS, LESOS, JU NAIIDOJIMO TVARKA, FINANSTNES VEIKLOS
KONTROT,B TN YEIKLOS PRIEZIfTRA

48. Tarnyba patikejimo teise valdo, naudojasi ir disponuoja Savivaldybei nuosavybes teise
priklausanti nekilnoj am qJi firtqnuostatuose numatSrtai veiklai vykdyti.
49. Tamybos le5os:
49.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Siht6s rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagalpatvirtintas s4matasl
49.2. le5os ul,teikiarnas paslaugas,patalp4 nuom4 bei paramos ir labdaros le5os;
49.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fizinir4 asmenq dovanotos ar kitaip teisetais btdais
perduotos 1e5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
49.4. Ewopos Sqjungos fondq leSos;
49.5. kitos teisetu bfidu igytos 1e5os.
50. Tarnybos le5os naudojamos teises aktq nustatytafrarka.
51. Tarnyba yra asignavimq valdytojas.
52. Tarnybos turtas negali bflti perduotas, perleistas ar ikeistas be Savininko sprendimo.
Susidevejusias ar nereikalingas materialines vertybes istaiga nura5o ar realizuoja Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tv arka.
53. Buhaltering apskaitq Tamyba organizuoja ir atskaitomybg tvarko teises aktq nustatyta
tvarka. Tarnybos buhalterine apskaita tvarkoma Savivaldybes administracijos Centralizuotos
hhalt€rijor rky.ium pagal sudaryt4 buhalterines apskaitos organizavimo sutarti.
54. Tarnybos 1e5os naudojamos Lietuvos Respublikos istatyrnq, Lietuvos Respublikos
Yyriausybes, Silutes rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
55. Tarnybos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatytattrarka.
56. Tarnybos veiklos prieLiarq atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija teises aktq
Eustatyta tvarka.
57. Veiklos kokybes isivertinim4 inicijuoja Tarnybos direktorius.

VIU. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Tarnyba turi interneto svetaing atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus, kurioje
skelbiama viesa informacija, vadovaujantis Siais nuostatais ir kitais teises aktais.
59. Tarnybos nuostatus, jq pakeitimus, papildyrnus tvirtina Silutes rajono savivaldybes

myba
60. Tarnlibos nuostatai gali buti keidiami ir papildomi Tarnybos savininko teises ir par,
.

-.'

-,

e :-.

stitucij os, Tarnybos direktoriaus iniciatyva.
51. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma strukhiros

di n anc i o s in
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62. Tarnyba istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka gali tureti emblem4, veliavq,
Lenkl1, kit4 atributik4.

63. Tarnyba registruojama Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatytat:rarka.
64. Klausimai, neaptarti Siuose Nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, kitais lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro lsakymais, bei kitais Lietuvos Respublikos
teises aktais.

SUDERINTA
Tal■ lybos
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