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PATVIRTINTA
Майеikit1 rajono savivaldybёs tarybos
2021r m. Ьаlапdйiо 29 d. sprendimu Nr. T|-l|2

МАZЕIКIU VAIKU IR JAUNIMO DAUGIAFUNKCIO CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. МаZеikiq r,аikч ir jaunimo daugiafunkcio centro nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Майеikiц чаikц ir jaunimo daugiafunkcio centro (toliau - Centras) teising fоrm4,
priklausomybg, savininkq, savininko teises ir pareigas, igyvendinanёios institucijos kompetenoij4,
buveing, Centro 8ruр9, pagrinding paskirti, kitas paskirtis, mokymo kalbq ir mоkуmо fotmas,
mokymo proceso organizavimo budus, veiklos teisini pagrind4, sriti, rПýis, tikslq, uZdavinius,
funkcijas, mokymosi pasiekimus lteisinanёii1 dokumentц iýdavimq, Centro toises ir pareigas; veiklos
organizavim4 ir valdymq, savivald4, dаrЬuоtоjц рriёmim4 i darbq, jц darbo арmоkёjimо tvarkq ir
atestacijq, Centro turtq, 1ёýч ýaltinius, jq naudojimo tvarkq ir fiпапsiпёs veiklos kontrolg,
reorganizavimo, likvidavimo аr pertvarkymo tvark4.

2. Oficialus Centro pavadinimas - Майеikiц чаikц ir jaunimo daugiafunkcis centras,
sutrumpintas pavadinimas - Майеikiц VJDC. Centras iregistruotas Juridinir4 аsmепч registre,
juridinio asmens kodas - 190193379.

3. Centro isteigimo data- 1971 m. rugsёjо 1 d.

4. Centro tеisiпё forma - Ьiudйеtiпё |staiga.
5. Сепtrо рriklаusоmуЬё - Maйeikirl rajono savivaldybёs mokykla.
б. Сепtrо sачiпiпkё - Майеikiц rajono sачiчаldуЬё.
7. Centro savininko teises ir pareigas |gyvendinanti institucija. - Майеikiq rajono

savivaldybёs taryba, adresas - LT-B9223 MaZeikiai, Lаisчёs g. 8. Juridinio asmens kodas -
1 1 1 10з928.

8. Майеikir1 rajono savivaldybёs taryba:
8.1. tvirtina Centro nuostatus;
8.2. priima sprendimq dёl Centro Ьuчеiпёs pakeitimo;
8.3. priima sprendim4 dёl Centro reorganizavimo, struktEros pertvarkos ат likvidavimo;
8.4. priima sprendim4 dёl Centro skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.5. skiria iT аtlеidйiа likvidatoriц arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos

igaliojimus;
8.6. sрrепdйiа kitus Lietuvos Respublikos istaýmuose, kituose tеisёs aktuose jos

kompetencij ai prisНrtus klausimus.
9. Сепtrо Ьuчеiпёs adresas - LT-89189 Maйeikiai, Рачепёiц g. 2.

10. Centro grupe - neformaliojo чаikц ývietimo mokykla ir fоrmаlцji ývietim4 рарildапёiо
ugdymo mokykla.

1 1. Сепtrо раgriпdiпё paskirtis - neformaliojo чаikц ývietimo gruрёs universalus
daugiafunkcis centras.

12. Kitos Centro paskirtys: neformaliojo suаugusiфq ývietimo gruрёs universalus
daugiafunkcis centraý, neformaliojo чаikц ývietimo gruрёs techninio ugdymo mokykla.

13. Centro mokymo kalba- lietuviц.
14. Centro mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Mokymo рrосеsо organizavimo budai: kasdieninis, nuotolinis, savarankiýkas.
16.
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17. Centras yra pelno nesiekiantis, ribotos сiчiliпёs аtsаkоmуЬёs vieýasis juridinis asmuo,
turintis antspaud4 su SачiчаldуЬёs herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4,

18. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos VуriаusуЬёs nutarimais, ývietimo, mokslo ir sporto
ministro isaýmais, sосiаliпёs apsaugos ir dаrЬо ministerijos tеisёs aktais, Майеikiц rajono
sачiчаldуЬёs tarybos sprendimais, МаZеikiq rajono savivaldybёs administracijos direktoriaus

lsaýrnais, kitais tеisёs aktais ir ýiais nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO YEIKLOS SRITYS IR RUýYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FIJNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS IТЕISINАЛЧёIq DOKUMENTU IýDAVIMAS

19. Centro veiklos sritis - ývietimas (kodas 85).
20. Centro ývietimo veiНos rEýys:
20.1. раgriпdiпё veiklos rflýis - kitas mokymas (kodas 85.5);
20.2. kitos ývietimo veiklos ruýуs pagal Еkопоmiпёs veiklos rflýiц klasifikatorit1 (EVRK 2

red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos VуriаusуЬёs generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isaýmu Nr. D[-226 ,,Dё1 Еkопоmiпёs veiklos r0ýirl klasifikatoriaus
patvirtinimo":

20.2.|. sportinis ir rekreacinis ývietimas (kodas 85.51);
20.2.2. kulttrinis ývietimas (kodas 85.52);
Z0.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, ývietimas (kodas 85.59);
20. 2.4. ývietimui btidingq раslаugц veikla (kodas 8 5 . 60);
20.2.5. vairavimo mоkуklц veikla (kodas 85.53).
21. Kitos пе ývietimo veiklos rЕýуs pagal Еkопоmiпёs veiklos r0ýiц klasifikatoriц (EVRK 2

red.):
21 . 1 . vaikr1 poilsio stovyklq veikla (kodas 55 .20.20);
21.2. kino filmц, vaizdo filmц ir televizijos рrоgrаmч gamyba, garso irаýуmо ir muzikos

irаýq leidybos veikla (kodas 58.29);
21.З. kita leidyba (kodas 58.19);
21.4. kino filmtl rodymas (kodas 59.14);
21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto пuоmа ir eksploatavimas (kodas 68.20);
21.6. fotografavimo veikla (kodas 74,20);
21.7. sporto |rangos nuoma (kodas 77.2|.40);
21.8. kitч turizmo рriеmопiц пuоmа (kodas 71.2L50);
21.9. роsёdйiц ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
21.10. чаikц dienos prieйiflros veikla (kodas 88.91);
2|.tt. niekur kitur nepriskirta verslui ЬПdiпgц paslaugrl veikla (82.99);
2|.|2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

(kodas 88.99);
2I.|3. kEryЬiпё, mепiпё ir рrаmоgq organizavimo veikla (kodas 90.00);
2t.t4. kita рrаmоgц ir poilsio organizavimo veikla (kodas 9З.29).
22. Centto veiklos tikslas - tenkinti чаikц ir jaunimo nuo 14 m. iki 29 m. (iskaitytinai)

райiпimо ir saviraiýkos poreikius, раdёti vaikams ir jaunimui igyti kompetencijц, tapti s4moninga
asmenybe, sчgеЬапёiа atsakingai ir kfrrybingai sprgsti savo рrоЬlеmаs, aklyviai veikti чisuоmепёjе,
prisitaikyti prie kiпtапёiоs aplinkos bei vykdyti darb4 su jaunimu.

23. Сепtrо veiklos uйdaviniai:
23.1. ugdyti vaikц ir jaunimo asmenineý, kultfrrines, edukacines, socialines, profesines

kompetencijas реr saviraiýkos, paZinimo ir lavinimosi роrеikiц tenkinim4;
23.2. teikti kokybiýk4 пеfоrmаlцji ugdym4;
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23.3. раdёti mаZiач galimybiq turintiems, ypatingq poreikiq, iýkritusiems iý ývietimo
sistemos asmenims adaptuotis чisuоmепёjе per neformaliojo ývietimo veikl4;

2З.4. firtitrinti sveikq ir saugiq mokymo(si) aplink4;
23.5. рlёtоti Centro veiklos informacijos sklaid4;
23.6. stiprinti ryýius su socialiniais partneriais.
24. Vykdydamas pavestus uйdavinius CentTas atlieka ýias funlicijas:
24.1. rengia rreformaliojo ývietimo programas, atsiZvelgdamas i vietos ir Centro

Ьепdruоmепёs reikmes, taip pat vaikr1 ir jaunimo poreikius ir interesus;
24.2. oryanizuoja ir vykdo чаikц ir jaunimo пеfоrmаlфi ývietimq;
24.З. vykdo atvirфi ir mоЬilцji darb4 su jaunimu, teikia socialines, pedagogines,

psichologines, profesinio orientavimo ir kitas su jauno йmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
24.4. organizuoja saugaus eismo mokym4, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos bei Lietuvos transporto saugos administracijos lsakymais;
24.5. iýlaikius vairavimo mokymo kurso teorijos йiпiц ir (ar) praktinio vairavimo igEdйiц

galutinq iskait4, Centras V{ ,,Regitraoo еlеktrопiпёmis ryýio рriеmопёmis pateikia privalomq
informacij q apie mokin!;

24.6. vykdo sресiаliфц роrеikiц аsmепч integracij4 i visuomeng реr neformaliojo ývietimo
veikl4;

24.7, organizuoja veiklas, skatinanёias vaikr1 (aunimo) motyvacij4 ir gеЬёjimus, reikalingus
sёkmiпgаi integracijai I darbo rink4;

24.8. rengia projektus ir dalyvauja kitц institucijq projektuose;
24.9. tengia ir igyvendina edukacines programas;
24.|0, sudaro palankias s4lygas veikti vaikц ir jaunimo organizacijoms, skаtiпапёiоms чаikц

ir jaunimo dorovini, tautini, pilietin! s4moningumq, patriotizmq, рuоsеlёjапёiоms kultflring ir
socialing brand4, раdеdапёiоms tenkinti saviugdos ir saviraiýkos poreikius;

241l, kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikalingq materialing bazg;
24.|2. rengia ir lgyvondina чаikц socializacijos, чаikц ir paauglir1 nusikalstamumo ir kitas

prevencines programas;
24,1З . sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij 4;
24.I4. uйtikrina higienos nofinas, Lietuvos Respublikos tеisёs аktц reikalavimus atitinkanёiq

sveik4, saugiq mokymosi ir dаrЬо aplink4;
24.|5. organizuoja tёчц (glоЬёjq, rГtрiпtоjц) pageidavimu jц mokamas papildomas paslaugas

(klubus, bflrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) tеisёs аktц nustatyta tvarka;
24.| 6. vykdo bendrqsias socialines paslaugas;
24.t7. vykdo veiklq uй Centro riЬц;
24.|8. dirba su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriýkos veiklos

|statymo nuostatomis;
24,Т9, vieýai skelbia informacij4 apie Сепtrо veiklq Lietuvos Respublikos VуriаusуЬёs

nustatyta tvarka;
24,20. atlieka kitas istatymq ir kitц tеisёs аktц numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
CENTRO ТЕISЁS IR PAREIGOS

25. Centras, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam pavestas
funkcijas, turi teis9:

25.1. pasirinkti tinkamus mоýmо metodus ir darbo fоrmаs;
25.2. kurti naujus vaikr4 ir jaunimo uйimtumo, mоkуmо ir mokymosi modelius,

uйtikiпапёius kokybiýk4 mokym4si vis4 gyvenim4;
25.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turiпёiаis fiziniais ir juridiniais asmenimis;
25.4. bendradarbiauti su ýalies ir uйsiепiо partneriais;
25.5. Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
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25.6. gauti palamq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
25.7. inicijuoti ir vykdyti ýalies bei tarptautinius ývietimo ir kitus projektus;
25,8. verstis Сепtrо nuostatuose leistina frkine komercine veikla, jeigu tai neprieýtarauja

istatymams;
25.9. naudotis kitomis tеisёs аktц suteiktomis tеisёmis.
26. Centro pareigos:
26.1. uйtikrinti sveik4, saugiq, uZkеrtапёi4 keli4 smurto, prievartos apraiýkoms ir йalingiems

iрrоёiаms, aplinkq;
26,2, uirttl<tinti teikiamц раslаugц kokybg;
26, 3. uйtikrinti atvirumq vietos bendruomenei;
26.4. sudaryti vaikams, jaunimui ir darbuotojams saugias dаrЬо, prieýgaisrinius ir

чisuоmепёs sveikatos saugos reikalavimus atitinkanёias s4lygas;
26.5. vykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing, buhaltering ir statisting informacij4

savininko teises ir pareigas |gyvendinanёiai institucijai ir чаlstуЬёs institucijoms, mоkёti mоkеsёius
Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka;

26.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos ývietimo, sосiаliпёs apsaugos

istatymuose ir kituose tеisёs aktuose.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZЛVIMAS IR VALDYMAS

27. Centro vadov4 vieýojo konkurso bfrdu penkeriems metams i pareigas skiria ir iý jч
atleidZia МаZеikiц rаjопо savivaldybёs meras. Centro vadow gali bfrti tik nepriekaiýtingos
reputacijos аsmuо.

28. Сепtrо vadovas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Майеikiц rajono sачiчаldуЬёs merui.
29. Centro veikla organizuojama pagal:
29.1. Centro vadovo patvirtint4 strategini planq, kuriam уrа pritarusios Centro taryba ir

Майеikiц rajono sачiчаldуЬёs vykdomoji institucija аr jos lgaliotas asmuo;
29.2. Сепtrо vadovo patvirtintq metini veiklos planQ, kuriam уrа pritarusi Centro taryba;
29.3. Centro vadovo patvirtintas neformaliojo ugdymo рIоgrаmаs.
30. Сепtrо vadovas:
30.1. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, neformaliojo ugdymo

programoms rengti, rеkоmепdасijц dёl smurto prevencijos igyvendinimo Centre рriеmопёms
igyvendinti, juos tvirtina, vadovauja jц vykdymui;

30.2. tvirtina Centro vidaus struktflrq, nevirýydamas Майеikiц rajono sачiчаldуЬёs tarybos
nustatyto didйiausio leistino pareigybiq skaiёiaus, tvirtina darbuotojq раrеigуЬiq sqraýq, darbuotojo
darbo uйmokesti (koeficient4) ir nustato kitas darbo арm,оkёjimо s4lygas;

30.3. suderings su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
30.4. sudaro vaikams, jaunimui ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

ugdymosi, darbo s4lygas;
З0.5. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklq pavestoms funkcijoms atlikti, uйdaviniams

igyvendinti, analizuoja ir vertina Сепtrо veiklq, materialinius ir intelektinius iýteklius;
30.6. leidйia isakymus, kontroliuoja jц vykdym4;
30.7. sudaro Lietuvos Respublikos tеisёs aktrl nustatytas komisijas, darbo gIupes, metoding

tarybq;
З0.8. sudaro Сепtrо vardu sutartis Сепtrо funkcijoms atlikti;
30.9. atsako uй Centro dokumenttl valdymo organizavim4 Lietuvos Respublikos tеisёs аktц

nustaýta tvarka;
30,10. Lietuvos Respublikos tеisёs аktq nustatytatvarkavaldo, naudoja ir disponuoja Centro

turtu ir lёýоmis; rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iýtekliais, uйtikтiпа
jq орtimаlц valdymq ir naudojim4;

30.1 1. rflpinasi dаrЬuоtоjц profesiniu tоЬulёjimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4;

tikra
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З0.12. bendradarbiauja su чаikц ir jaunimo tёчаis (glоЬёjаis, rDpintojais ), pagalb4

teikianёiomis istaigomis, teritorinёmis policijos, socialinit1 paslatrgц, sveikatos istaigomis, vaiko
teisiц apsaugos ir kitomis institrrcijomis;

З 0. 1 З. atstovauj а Centrui kitose institucij ose;
30.14. kiekvienais metais teikia Contro bendruomenei ir tarybai svarsфti ir vieýai skelbia

savo metr1 veiklos ataskait4;
30.15. kartu su Centro taryba sрrепdйiа Centrui svarbius palankios ugdymui aplinkos kurimo

klausimus;
30.16. dali savo funkcijч tеisёs аktц nustatyta tvarka gali pavesti atlikti kitiems Centro

darbuotojams;
З0.17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos tеisёs aktuose ir раrеigуЬёs арrаýуmе nustatytas

funkcijas.
31. Centro vadovas atsako uй Lietuvos Respublikos istаý,mц ir kitq tеisёs аktц laikym4si

Centre, uй demokratini Centro valdymq, Ьепdruоmепёs паriц informavimq, tinkamq fuпkсijц
atlikim4, nustatytц Centro tikslo ir uйdачiпiц igyvendinimq, Centro veiklos rezultatus,
bendradarbiavimu gristus sanýkius, skaidriai priimtus sprendimus.

З2, Centre veikia mеtоdiпё taryba. Ji nustato mоýtоjц mеtоdiпёs veiklos prioritetus,
mоkуtоjц kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja iпочасijц diegim4 Centre, teikia Centro
vadovui sifrlymus dёl ugdymo turinio fоrmачimо ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.

33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro vadovas
gali organizuoti Сепtrо specialistr1, kuriq veikla susijusi su паgriпёjаmu klausimu, pasitarimus.

ч SKYшUS
CENTRO SAVIVALDA

34. Contro savivalda grindйiama galiojanёiais tеisёs aktais ir susiklosёiusiomis tradicijomis.
З5. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo

klausimus ir pagal kompetencij4, арiЬrейt4 Nuostatuose, priima sprendimus, atlieka visuomeninE
Centro valdymo рriейiflr4,

36. Centro taryba - аukýёiаusiа Сепtrо savivaldos institucija, sudaryta iý mоkiпiц, tёчч
(glоЬёjt1, пiрiпtоjц), mоýtоjц (aunimo darbuotojц) ir сепtrо Ьепdruоmепёs аtstочц. Uй savo veikl4
Centro taryba atsiskaito j4 rinkusiems Centro Ьепdruоmепёs nariams.

37. Centro tаrуЬа sudaro 7 nariai: 2 mokytojai (aunimo darbuotojai), 2 mokinir1 tevai
(glоЬёjаi, rпpintojai), 2 mokiniai ir 1 Centro Ьепdruоmепёs atstovas. Тёчus | Сепtrо tarybq renka
Centro tёчq (rupintojr1, glоЬёjq) susirinkimas, mokytojus (aunimo darbuotojus) - visuotinis Centro
darbuotojr4 susirinkimas, mokinius - mokiniц susirinkimas, Centro Ьепdruоmепёs atstov4 deleguoja
centro Ьепdruоmепё.

38. Centro tarybos nariu negali buti Centro vadovas, чаlstуЬёs politikai, politinio
(asmeninio) pasitikёj imo чаlstуЬёs tarnautoj ai.

39. Ceirtro taryba renkama dvejiems metams. { Centro tarybE deleguotam atstowi atsisakius
eiti pareigas ar dёl objektyviц рriейаsёiц negalint toliau eiti pareigrtr, likusiam Сепtrо tarybos

igaliojimц terminui ijo viet4 atitinkamai deleguojamas naujas atstovas.
40. Centro tarybos роsёdйiаi kчiеёiаmi ne rеёiаu kaip du kartus реr metus. Роsёdis tеisёtаs,

jei jаmе dalyvauja пе mайiаu kaip du trеёdаliаi паriц. Nutarimai priimami роsёdуjе dаlучаujапёiq
Ьаlsц dauguma. Centro vadovas Centro tarybos роsёdйiuоsе gali dalyvauti stеЬёtоjо tеisёmis.

41. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, iýrinktas atviru balsavimu Centro taTybos

роsёdуjе.
42. Сепtrо taryba:
42.1 . teikia sifllymus dёl Centro strateginiц tikslц, uZdaviniц ir jц igyvendinimo рriеmопiц;
42.2. prttaria Centro strateginiam planui, Сепtrо metiniam veiklos planui, Centro dаrЬо

tvarkos tаisуklёms, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Сепtrо
vadovas;
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42.3. teikia sifrlymus Centro vadovui del Nuоstаtц pakeitimo аr papildymo, Centro vidaus
strukluros tobulinimo;

42.4. kiekvienais metais vertina Сепtrо vadovo mеtц veiНos ataskaitq ir teikia savo
sprendim4 dёl ataskaitos savininko teises ir pareigas igyvendinanёiai instifucijai;

42,5. svarsto Centro lёýц naudojimo klausimus;
42.6. teikia siýlymus Сепtrо vadovui dёl Centro darbo tobulinimo, saugitl ugdymo ir darbo

sqlуgч sudarymo, veiklos tobulinimo, talkina formuojant Сепtrо materialinius, finansinius ir
intelektinius iýteklius;

42,7. svarsto mоkуtоjq mеtоdiпёs tarybos аr Centro Ьепdruоmепёs паriq iniciatyvas ir teikia
sifllymus Centro vadovui;

42.8. svarsto Centro vadovo teikiamus klausimus.
4З. ТаryЬа uй savo veikl4 vien4 kart4 реr metus atsiskaito j4 riйusiems Сепtrо

ьепdruоmепёs nariams.

VI SKYRIUS
DЖBUOTOJU PRIЁMIMAS I DARBA, JV DARBO АРМОКЁJIМО TVARKA

IR ATESTACIJA

44. Centro darbuotojus DаrЬо kodekso ir kitq tоisёs аktц nustatyta tvarka priima i darb4 iT
аtlеidйiа iý jo Centro vadovas.

45. Centro darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istаtуmц ir kitц tеisёs aktq
nustatyta tvarka.

46. Сепtrо vadovas, jo pavaduotojai, mokytojai ir kiti Centro darbuotojai atestuojami ir
kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka.

\ДII SKYRIUS
CENTRO ТURТАS,lЁýОS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINЁS

VEIKLOS КОNТRОLЁ IR CENTRO VEIKLOS РRIЕЙIURА

47. Centras turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos lstаýmц nustaýta
tvarka.

48. Сепtrо lёýq ýaltiniai:
48.1. чаlstуЬёs biudZeto ir (аrЬа) savivaldybёs Ьiudйеtо asignavimai;
48.2. pajamos, garrmшos й teikiamas paslaugas;
48.3. kitos tеisёtu bПdu igytos lёýоs.
49. Centras gali gauti раrаmq iý paramos tеikёjq ir naudoti j4 paramos tеikёjц nustaýrtierns

йdaviniams bei Lietuvos Respublikos istaýmais priskirtoms funkcijoms igyvendinti.
50. Lёýоs naudojamos Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka.
51. Centras buhaltering apskait4 tvarko, finansines ir Ьiudйеtо vykdymo ataskaitas sudaro

Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka.
52. Centro fiпапsiпё veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos tеisёs aktq nustatyta

tvarka.
5З. Centro veiklos рriейiur4 atlieka Майеikiц rajono savivaldybёs vykdomoji institucija,

prireikus pasitelkdama iýorinius vertintojus.

VIII SKYШUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Centras turi interneto svetaing, atitinkanёi4 Lietuvos Respublikos tеisёs aktq nustatytus
reikalavimus.

55. Praneýimai apie Centr4, kuriuos vadovaujantis tеisёs aktais reikia paskelbti vieýai,
skelbiami Centro interneto sчеtаiпёjе ir (ar) vietos spaudoje.
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56, Informacij_a 
.up1" Centr4 skelbiama Centro iпtеrпеtо sчеtаiпёjе, informaciniuose

stenduose, Сепtrо socialinio tinklo paskyroje, esant poreikiui - vietos rp"rd;r;j
57, Nuostatai kеiёiаmi ir papildomi savininko teises ir pareigas igyv.njinancios institucijos,centro tarybos аr centro vadovo iniciatyva. Nuostatц keitimai ir;uрiг;йi derinami su centrotaryba.
58. Centras registruojamas Lietuvos Respublikos tеisёs аktц nustatyta tvarka.
59, Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lieiuvos Respublikos tеisёs

аkЩ nustatyta tvarka.
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