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10. Švietimo įstaigos tipas – mokytojų švietimo centras.
11. Pagrindinė Centro paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kuri teikia metodinę,
kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms. Centras
vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
12. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su Kauno savivaldybės herbu
ir Centro pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose
bankuose, atributiką.
13. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi ir kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos teisės aktais, Savininko teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINAČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
14. Centro veiklos sritis – neformalusis švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
14.1. kitas mokymas, kodas 85.5;
14.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
14.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
14.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
14.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
14.6. kita informacinių technologijų ir kompiuterinių paslaugų veikla, kodas 62.09;
14.7. kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.99;
14.8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
14.9. leidybinė veikla, kodas 58;
14.10. nuosavo ar nuomojamo turto eksploatavimas, kodas 68.20;
14.11. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;
14.12. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
15. Centro tikslas – tenkinti mokytojų, švietimo vadovų ir kitų suaugusiųjų gyvenimo
karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius, tobulinti įgytą
kvalifikaciją.
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16. Centro uždaviniai:
16.1. padėti asmeniui tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus;
16.2. ugdyti asmens kūrybines galias ir gebėjimus;
16.3. padėti asmeniui tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu;
16.4. sudaryti sąlygas įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių ir praktinių
gebėjimų, taip pat sąlygas kvalifikacijai tobulinti;
16.5. tirti ir prognozuoti švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo ir
saviugdos poreikius;
16.6. teikti tęstinio mokymosi neformaliojo švietimo paslaugas suaugusiesiems;
16.7. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams ir
kitiems suaugusiesiems tobulinti profesinį meistriškumą;
16.8. plečiant ir aktyvinant kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius,
skleisti pedagoginę patirtį;
16.9. teikti metodinę pagalbą mokykloms, mokytojams; skleisti šalies ir užsienio
pedagogų ir bendruomenių veiklos inovacijas, profesinę patirtį.
17.

Centras atlieka šias funkcijas:

17.1. kvalifikacijos tobulinimo srityje:
17.1.1. inicijuoja ir tiria švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
17.1.2. rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, atliepiančius Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės, Centro strateginius
veiklos planus ir švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
poreikius;
17.1.3. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius švietimo įstaigų darbuotojams ir
kitų įstaigų pedagoginiams darbuotojams bei konsultuoja kitais švietimo klausimais;
17.1.4. rengia ir vykdo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
17.1.5. tiria kvalifikacijos tobulinimo renginių rezultatyvumą, jų poveikį švietimo
įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų darbo kokybei;
17.1.6. organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;
17.2. metodinės veiklos srityje:
17.2.1. koordinuoja mokyklų metodinę veiklą; kaupia ir skleidžia švietimo įstaigų
darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų parengtą metodinę medžiagą; organizuoja leidybą; teikia
metodinę pagalbą švietimo įstaigų darbuotojams ir kitų įstaigų darbuotojams, bendradarbiauja
diegiant metodines naujoves;
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17.2.2. skleidžia informaciją apie švietimo politiką, Centro programas, metodines
naujoves;
17.3. rengia ir vykdo Europos Sąjungos paramos fondo ir kitų fondų remiamus
projektus.
18.

Asmenims, išklausiusiems neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo

renginių programą ir įvykdžiusiems programoje numatytus reikalavimus, Centras teisės aktų
nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus, o asmenims, dalyvavusiems trumpesniame nei 6 akad. val.
kvalifikacijos tobulinimo renginyje, jų pageidavimu išduoda pažymas.

III SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
19. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisę:
19.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
19.2. gauti su Centro veikla susijusią informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos,
kitų valstybės, savivaldybių, švietimo įstaigų;
19.3. savarankiškai bendradarbiauti su šalius ir užsienio partneriais;
19.4. teisės aktų ir Savininko nustatyta tvarka valdyti, naudoti Savininko perduotą
turtą ir disponuoti juo nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų;
19.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
19.6. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir kitus renginius;
19.7. konsultuotis su kitų institucijų ir įstaigų atstovais ir specialistais, atskiriems
klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
19.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Centro
teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybė;
19.9. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti šalies ir
tarptautiniuose švietimo projektuose;
19.10. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
19.11. teikti investicinių projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti;
19.12. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta
tvarka;
19.13. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis.
20.
Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, privalo:
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20.1. neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvio ir (ar) šį švietimą finansuojančios
institucijos pageidavimu sudaryti sutartį;
20.2. užtikrinti kokybišką dalyviams teikiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programų įgyvendinimą;
20.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
informuoti valstybės valdymo ir savivaldos institucijas apie dalyviams teikiamas neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programas;
20.4. rengti, tobulinti ir įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas,
atsižvelgiant dalyvių, Savininko ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo rėmėjų pageidavimus;
20.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir
žalingiems įpročiams aplinką;
20.6. teikti kokybišką švietimą.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
21. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
21.1. Centro strateginis planas, patvirtintas Centro direktoriaus, pritarus Centro tarybai
ir Kauno miesto savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui;
21.2. Centro metinis veiklos planas, patvirtintas Centro direktoriaus, pritarus Centro
tarybai.
22. Centrui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu pareigoms skiriamas ir iš jų
atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Konkursas Centro direktoriaus pareigoms organizuojamas
ir vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Direktorius
atskaitingas ir pavaldus Savininkui.
23. Centro direktorius:
23.1. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Centro vidaus struktūrą ir darbuotojų
pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, Centro
darbuotojų pareigybių aprašymus;
23.2. nustato Centro direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
23.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į
darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas;
23.4. tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;
23.5. sudaro renginių dalyviams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
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23.6. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, juos tvirtina,
vadovauja jų vykdymui;
23.7. analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę;
23.8. planuoja Centro veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
23.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
23.10. sudaro darbo grupes ir komisijas;
23.11. sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
23.12. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir saugojimą;
23.13. valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja;
23.14. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais,
užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
23.15. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti
kvalifikaciją;
23.16. inicijuoja Centro savivaldos institucijų veiklą;
23.17. atstovauja Centrui kitose institucijose;
23.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,
kituose įstatymuose, Centro nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.
24. Centro direktorius atsako:
24.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre;
24.2. už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių formavimą, darbuotojų
etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;
24.3. už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;
24.4. už sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir
žalingiems įpročiams aplinką;
24.5. už tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Centro
veiklos rezultatus;
24.6. už buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingos, tikslios, išsamios informacijos
apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas teikimo laiku buhalterinės apskaitos tvarkytojui
užtikrinimą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės
sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
24.7. už Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą.
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V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA
25. Centro darbuotojai savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas
remdamiesi Centro tikslais, vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
26. Centre veikia savivaldos institucija – Centro taryba.
27. Centro taryba yra aukščiausia Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro
darbuotojams ir telkianti darbuotojų ir Kauno miesto pedagogų bendruomenės narių atstovus
svarbiausiems Centro veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
28. Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos ir Savininko teisės aktais, šiais nuostatais.
29. Centro taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo
ir tęstinumo principais.
30. Centro

tarybos

priimti

nutarimai,

neprieštaraujantys

Centro

veiklą

reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visiems Centro darbuotojams.
31. Centro direktorius, jo pavaduotojai gali būti Centro tarybos nariais, tačiau negali
būti Centro tarybos pirmininkais.
32. Centro direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos Centro tarybos nutarimus, kurie
prieštarauja Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
33. Jei Savininkas ar švietimo priežiūrą vykdančios instancijos nustato, kad Centro
tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems tesiės aktams, siūlo Centro tarybai
juos svarstyti iš naujo. Centro tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
34. Centro tarybos nuostatus, pritarus tarybai, tvirtina Centro direktorius savo įsakymu.
35. Centro tarybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Centro tarybos nutarimu
paprasta balsų dauguma. Inicijuoti Centro tarybos nuostatų pakeitimą gali:
35.1. Centro tarybos narys(iai);
35.2. Centro administracija;
35.3. Savininkas.
36. Centro tarybą sudaro 9 nariai: Centro metodininkų – 3 atstovai, švietimo ir ugdymo
įstaigų vadovų asociacijų – 3 atstovai, mokyklų metodinės tarybos – 3 atstovai.
37. Centro darbuotojams Centro taryboje atstovauja metodininkai, išrinkti Centro
metodininkų susirinkime, švietimo ir ugdymo įstaigų vadovų asociacijos deleguoja savo atstovus,
mokyklų metodinės tarybos atstovai renkami mokyklų metodinės tarybos susirinkime.
38. Centro taryba renkama trejiems metams.
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39. Centro tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia Centro tarybos
nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu.
40. Centro tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšauktojo nario vietą
išrenkamas naujas narys.
41. Centro tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo
taisykles tvarko Centro tarybos sekretorius, išrenkamas iš Centro tarybos narių atviru balsavimu
balsų dauguma.
42. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai
priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
43. Centro tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba Centro tarybos
nutarimu. Centro tarybos posėdį gali inicijuoti Centro administracija (direktorius, direktoriaus
pavaduotojai).
44. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali
sušauktas neeilinis Centro tarybos posėdis.
45. Centro taryba atlieka šias funkcijas:
45.1. pritaria Centro nuostatams, metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus
darbo tvarkos taisyklėms ir teikia direktoriui siūlymus Centro veiklos organizavimo klausimais;
45.2. teikia direktoriui siūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir darbo sąlygų gerinimo,
ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vidaus audito vykdymo;
45.3. skiria atstovą į atviro konkurso Centro direktoriaus pareigoms užimti komisiją;
45.4. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių darbo sąlygų sudarymo,
talkina formuojant Centro materialinius ir intelektinius išteklius;
45.5. analizuoja ir vertina Centro psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių
formavimąsi, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus Centro vadovybei;
45.6. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Centro savivaldos institucijų ar
administracijos kompetencijai.
46. Centro tarybos nariai privalo dalyvauti Centro tarybos posėdžiuose.
47. Centro tarybos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie Centro veiklą.
48. Centro tarybos atsiskaitymo formas ir būdus nusistato Centro taryba.
49. Centro taryba paleidžiama:
49.1. reikalaujant 2/3 Centro tarybos narių;
49.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 2/3 jos narių;
49.3. likviduojant Centrą.
50. Centre gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.
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VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
51. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. Direktoriaus
pavaduotojus, metodininkus, kitus pedagoginius ir ne pedagoginius darbuotojus priima į darbą ir
atleidžia iš jo Centro direktorius.
52. Darbuotojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.
53. Centro vadovo, jo pavaduotojų ir metodininkų darbo apmokėjimo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
54. Centro vadovas nustato pagrindinius darbuotojų atlygius vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintais įkainiais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
patvirtinta Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka ir Kauno miesto savivaldybės
tarybos nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA
55. Centras patikėjimo teise valdo ir naudoja Savininko perduotą ir Centro įgytą turtą ir
disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Savininko nustatyta tvarka.
56. Savininko Centrui perduotas ir Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso
Savininkui.
57. Centro lėšas sudaro valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savininko
biudžetui skirtos lėšos, Savininko biudžeto asignavimai, rėmėjų ir kitos lėšos.
58. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Centras savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas,
jei tai neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ir Savininko nustatytai tvarkai.
60. Centras savarankiškai vykdo finansinę ūkinę veiklą.
61. Centro buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo
Savininko įsteigtas juridinis asmuo.
62. Centro finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės

