IREGISTRUOTA
JURIDTNIU ASMENU REGISTRE

zo ll4

dtr ,t:'d

m.

Kodas

PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybes tarybos
2017 m.lapkridio 9 d. sprendimu Nr. T-382

srArrl,ru JArrNr/Ju GAMTTTINKU CENTRO TIUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq jaunqjq gamtininkq centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
jaunqjq gamtininkq centro (toliau - Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4j4 institucijq ir jos kompetencij4, buveing, Centro grupg, tip4,
pagrinding paskirti, mokymo kalbq, veiklos teisini pagrind4, sritis, rii5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas,
Centro teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq,
jq darbo apmokejimo tvarkq ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos
kontrolg, Centro veiklos prieLiirq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Centro oficialusis pavadinimas - Siauliq jaunqjq gamtininkq centras, trumpasis pavadinimas
gamtininkq centras. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 190539984.
Jaunqjq
3. Centras isteigtas 1966m. rugsejo 1 d.
4. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Centro priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Centro savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, kodas IlIIOg42g,adresas: Vasario 16-osios
g. 62, LT -7 6295 Siauliai.
7. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Siauliq miesto savivaldybes
taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Savivaldybes taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose
istatymuose ir Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Centro buveine: Zuvininkq g.18,LT-76249 Siauliai.
10. Centro grupe neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo mokykla.
11. Centro tipas neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo mokykla.
12. Centro pagrindine paskirtis - neformaliojo vaikq Svietimo grupes universalus daugiafunkcis
centras, kodas 31614200.

-

-

-

13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Centras vykdo neformaliojo vaikq Svietimo sporto, turizmo, kra5totyros, gamtos, ekologijos,
etnokultiiros ir kitq ugdymq krypdir+ programas, kuriq s4ra54 tvirtina Siauliq miesto savivaldybes

vykdomoji institucija (toliau - Savivaldybes vykdomoji institucija) ar jos igaliotas asmuo.
15. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregishuotuose bankuose, atributikq, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro, aplinkos ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS,
UZDAVINIIAI. FLINKCIJO S
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16. Centro veiklos sritys:

16.1.Svietimas;
16.2. menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla;
16.3. administracine ir aptarnavimo veikla.
17. Centro Svietimo veiklos rti5ys:
17.1. pagrindine veiklos r[Sis - Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
17.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
17 .2.I. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
17.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.
18. Centro menin6s, pramogines ir poilsio organizavimo veiklos rtiSys:
18.1. muziejq veikla, kodas 91.02;
18.2. istoriniq vietq ir pastatq bei pana5iq turistq lankomq vietq eksploatavimas, kodas 91.03;
18.3. botanikos ir zoologijos sodq bei gamtos rezervaf4 veikla, kodas 9I.04;
18.4. gamtos rezervatq ir draustiniq veikla, kodas 91.04.30;
18.5. pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2.
19. Centro administracines ir aptarnavimo veiklos fliSys:
19.1. jojamqjq Zirgq nuoma, kodas 77.21.20;
19 .2. kitr4turizmo priemoniq nuoma, kodas 7 7 .21.50 ;
19.3. kitq i5ankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla, kodas 79.90;'
19.4. kra5tovaizdLio tvarkymas, kodas 81.30.
20. Kitos Centro veiklos ru5ys:
20.1. miSko medZiq auginimas ir kita mi5kininkystes veikla, kodas 02.10;
20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
21. Centro veiklos tikslai:
21.1. tenkinti vaikq ir jaunimo paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti
aktyviais visuomenes nariais ;

21.2. organizuoti Siauliq mi5ko parko

ir

parkq kulttiros paveldo objektq,

jq

teritorijq

aplinkosauging veikl4.

22. Centro veiklos uZdaviniai:
22.L ugdyri vaiko ir jaunuolio individualybg, padeti atskleisti kurybines galias;
22.2. ugdyai savo kra5to pilieti, tautos kultiiros, paprodiq ir tradicijq puoseletoj4 bei tgsej4;
22.3. suteikti vaikams ir jaunimui praktines veiklos lgudZiq gyvenamajai gamtinei aplinkai
paLinti;
22.4. suteilc'i vaikams ir jaunimui ekologijos bei aplinkosaugos Ziniq ir pletoti gebejim4 jas
taikyti praktinej e veikloje;
225.ultil$inti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4;
22.6. kaupti informacij 4 gamto saugo s, kultDros paveldo apsaugos srityse ;
22.7. sudar5rti s4lygas pletoti paLintiniturizmq ir poilsiavim4 tam skirtose zonose bei vietose,
nustat54ose regioniniq parkq planavimo schemose;
22.8. gaudyti benamius gyvtinus (Sunis ir kates) Siauliq miesto vie5osiose teritorijose, suteikti
laikinqj4 prieglaud4 ir pirmqq veterinaring pagalbq, teikti mokamas gyviinq laikinosios prieZiiiros
paslaugas.
23. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius, Centras:

23.L rengia neformaliojo vaikq Svietimo programas pagal Svietimo ir mokslo ministro

nustat5rtus bendruosius reikalavimus;

23.2. formuoja ir igyvendina ugdymo turini, atsiZvelgdamas iugdytiniq savirai5kos poreikius ir
interesus, tevq pageidavimus, Centro ugdytiniq uZimtumo organizavimo kryptis ir Siauliq miesto
vaikq uZimtumo poreikius;
23.3. sudaro s4lygas taikyti igytas Linias, mokejimus, ig0dZius istaigose, miesto, Salies ir
tarptautiniuose renginiuose ;

23.4. teikia informacing
institucijomis;

ir

metoding pagalbq, bendradarbiauja su Svietimo

ir

kitomis
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23.5. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacijq;
23 .6. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg;
23.7. uLtilcrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 ugdymosi
ir darbo aplink4;
23.8. rengia tikslines parkq ir mi5ko parkq tvarkymo programas;
23,9.tvarko ekologiniu ir rekreaciniu poZiiiriu ypad vertingas teritorijas, i5skyrus fiziniams ir
juridiniams asmenims nuosavybes teise priklausandius Zemes sklypus;
23.10. rengia informacinius stendus, gamtos ir kultiiros vertybiq ekspozicijas, irengia ir priZiiiri
poilsiavietes bei kitas rekeacines vietas;
23.11. vykdo Siauliq miesto gyventojq ekologini Svietim4, skatina etnokultDros puoselejim4;
23.t2. sudaro s4lygas pletoti rekreacing veikl4, pirmiausia paLintini ir rekreacini turizm4,
trumpalaiki poilsiavim4 tam skirtose zonose ir vietose, numatytose parkq planavimo schemoje;
23.13. puoseleja Siauliq regiono kulturos tradicijas, amatus, verslus, propaguoja gamtosaugos
idejas, materialines ir dvasines kulttiros palikim4;
23.I4. organizuoja informaciniq stendq, gamtos ir kulttiros verrybiq ekspozicijq, paZintiniq ir
ekologiniq takq, poilsiaviediq ir kitos rekreacines infrastrukttiros irengim4;
23.15. vykdo parkq sanitarinius, pagrindinius ir kitus kirtimus;
23.16. vykdo skubius i5kvietimus, kai gyvunai kelia gresmg Zmonems ir jq sveikataiarbayra
gresme gyvunams Ztiti;
23.17 . vyksta gaudyti gyviinq pagal prane5imq pateikimo eilg ir atsiZvelgus ! atstumus ar
patogesni mar5rut4;

23.18. paima nemokamai gyvtinus pagal Centro galimybes i5 neigaliqjq ir pensinio amZiaus
ir del ligos ar kitos pateisinamos prieZasties jau negali jq

asmenq, kurie negali patys atveLti gyvtinq
laikyti ir jais riipintis;

23.19. pagal Centro galimybes priima nemokamai gyvtinus i5 asmenq, kurie nebenori gyvtinq
laikyti del pasikeitusiq aplinkybiq;
23.20. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos struktdriniais padaliniais

ir jai pavaldZiomis institucijomis, Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos Kulttiros vertybiq

apsaugos departamento teritoriniais padaliniais, kiq valstybes institucijq ir savivaldos institucijq
atstovais;
23.21. pagal kompetencij4 palaiko ry5ius su atitinkamomis uZsienio valstybiq institucijomis ir
tarptautinemis organizacij omis ;
23.22. vie5ai skelbia informacij4 apie Cenho veikl4;
23.23. atlieka miesto Siauliq miesto savivaldybes pavestas ir kitas istatymq bei kitq teises aktq
nustat5rtas funkcij as.

III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS
24. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:
24.I. parinldi ugdymo(si) metodus ir veiklos biidus;
24.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
24.4. teisds aktq nustatl4a tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
24.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dallvauti jq veikloje;
24.6. gauti param1 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.7. nustalTrti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais,
kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq istatymq nustat54a tvarkajq nenustato Vyriausybe
arba savininko teises ir pareigas igyvendinandioji institucija;
24.8. teises aktq nustat5rta tvarka parkuose organizuoti rekreacing veikl4;
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24.9. itraul<ti parkq teritorijose veikiandius fizinius ir juridinius asmenis i speciali4j4 veikl4,
susijusi4 su gamtos ir kultUros paveldo vertybiq apsauga, poilsio organizavimu ir kita istaigos veikla;
24.10. naudoti savo simbolius, naudoti ir tiraZuoti parkq teritorijai btidingq reginiq ir objektq
atvaizdus.

25. Centro pareigos:
25.1. vykdyti isipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
25.2. i5saugoti parkuose esandius gamtos ir kultiiros paveldo objektus (vertybes) ir jq teritorijas;
25.3. organizuoti aplinkosaugini Svietim4 ir mokym4, puoseleti etnokulttir4 ir nematerialqfi
paveld4, skleisti parkq i5saugojimo ir panaudojimo visuomenes poreikiams idejas;
25.4. uLliV,tinti objektyvios ir savalaikes informacijos kra5tovaizdLio apsaugos klausimais
teikim4 savivaldybes ir valstybes institucijoms, nevalstybinems organizacijoms, visuomenei.
26. Centras gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams ir kitiems teises aktams.

IV SKYRIUS
CBNTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
27. Centre veikia jojimo skyrius (Zirgynas), kurio adresas: Zuvininkq g. I,LT-76249 Siauliai.
2 8. Centro veikla organizuojam a pagal:
28.1. direktoriaus patvirtint4 strategini veiklos plan4, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir
Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
28.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan1, kuriam yra pritarusi Centro taryba.
29. Centrui vadovauja direktorius, kuris ipareigas priimamas konkurso biidu. Centro
direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir Neformaliojo Svietimo mokyklos direkloriaus
pareigybes apra5ymas.

30. Sprendim4 del Centro direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba at5aukimo i5 jq
priima Savivaldybes taryba.
31. Centro direktorius atlieka tokias funkcijas:
31.1. tvirtina Centro vidaus strukttir4, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54 teises aktq nustatyta
tvarka;
31.2. nustato Centro struktiiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, Centro strukmriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
31.3. tvirtina mokytojq ir kitq 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 jiems drausmines nuobaudas;
31.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nusta[rta tvarka;
31.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Centro darbo tvarkos taisyklese nustato
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
31.6. suderings su Centro taryba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
31.7. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;
31.8. organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius'
3I.9.leidLia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
31.10. sudaro teises aklq nustatytas komisijas, darbo grupes;
31.1 l. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;
31.I2. organizuoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
31 ,13. teises aktq nustat5rta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, le5as ir jais disponuoja; rtipinasi
intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir
naudojim4;
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3L14. riipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4,
mokytojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustat5rta
tvarka;
31.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
31.16. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rtipintojais),pagalbqvaikui, pedagogui ir
mokyklai teikiandiomis lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
3LI7 . atstovauja Centrui kitose institucijose;
31.18. dali savo funkcijq teises aktq nustat54a tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui;
31.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatSrtas funkcijas"
32. Centro direktorius atsako ti.tai, kad Centre biitq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq
ir kitq teises aktq, uZ demokratini Centro valdymq, bendruomenes nariq informavimq, tinkam4
funkcijq atlikim4, nustaf;rh1 tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Centro veiklos rezultatus.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA
33. Centro taryba yra auk5diausioji Centro savivaldos institucija. Centro taryba telkia Centro
mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rtipintojq) bendruomeng, vietos bendruomeng demokratiniam
Centro valdymui, padeda sprgsti aktualius Centro klausimus, atstovauti Centro teisetiems inter.esams.
34. Centro taryba sudaroma i5 Centre nedirbandiq mokiniq tevq (globejq, rtipintojq), mokytojq,
ir vietos bendruomenes atstovq. Centro tarybos nariq skaidiq irjos veiklos kadencijos trukmg nustato
Centro direktorius.

35. I Centro taryb1lygiomis dalimis tevus (globejus, rDpintojus) deleguoja visuotinis tevq
susirinkimas, mokytojus - mokytojqtaryba,l-2 vietos bendruomenes atstovus - Centro direktorius.
36. Centro tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maLiat kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq
balsq dauguma. Centro direktorius Centro tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.
37. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu Centro tarybos posedyje.

38. Centro taryba;
38.1. teikia siiilymus del Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir

jq igyvendinimo priemoniq;

38.2. pritaia Centro strateginiam planui, metiniam Centro veiklos planui, Centro nuostatams,
Centro darbo tvarkos taisyklems, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems Centro direkloriaus;
38.3. teikia si[lymus Centro direktoriui del Centro nuostatq pakeitimo ar papildymo, Centro
vidaus strukttiros tobulinimo;
38.4. kolegialiai svarsto Centro le5q naudojimo klausimus;
38.5. i5klauso Centro metines veiklos ataskaitas irteikia sitilymus Centro direktoriui del Centro

veiklos tobulinimo;
38,6. teikia siulymus Savivaldybes tarybai del Centro materialinio apriipinimo, veiklos
tobulinimo;
38.7. svarsto Centro tarybos ir Centro bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifllymus Centro
direktoriui;
38.8. teikia siiilymus del Centro darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo,
padeda formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
38.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.
39. Centro tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
40. Centro taryba uZ savo veikl4 vien4kart4per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
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41. Mo$tojq taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojq profesiniams ir
bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, visi Centre dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
42. Mokytojq tarybai vadovauja Centro direktorius.
43. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Centro direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq
dauguma.
44. Mokytojq tarybos funkcijos:
44.L aptaria mokiniq ugdymosi poreikius

ir svarsto ugdymo turinio formavimo klausimus;
44.2. priima nutarimus del ugdomosios veiklos metodq, budq ir formq, ugdymo turinio
planavimo principq ir tvarkos, mokiniq pasiekimq vertinimo biidq;
44.3. aptaria

moklojq atestacijos klausimus;
ir priima nutarimus teises aktq

nustat54ais ir Centro direktoriaus teikiamais
klausimais.
45. Direkcind taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, kuriai vadovauja Centro
direktorius. J4 sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tikio dalies vedejas,
vyriausiasis buhalteris.
46. Direkcines tarybos posedZius organizuojaCentro direktorius. I posedZius gali buti kviediami
kiti Centro darbuotojai, Centro socialiniai partneriai, ugdytiniq tevai.

44.4. svarsto

47. Centro mokiniq taryba - nuolat veikianti Centro mokiniq savivaldos institucija,

atstovauj anti visiems Centro mokiniq interesams.

48. Centro mokiniq tarybai vadovauja mokiniq tarybos nariq i5rinktas pirmininkas. Mokiniq
taryb4 sudaro penki Centro mokiniai.
49. Centro mokiniq tarybos funkcijos:
49.1. svarsto Centro renginiq planus;
49.2. rengia siiilymus Centro ugdymo procesui tobulinti;
49.3. svarsto Centro veikl4 reglamentuojandiq dokumentq, ugdymo planq, lvairiq programq
proj ektus, teikia sifilymus j iems igyvendinti.
50. Centre gali veikti kitos savivaldos institucijos (mokiniq, tevq (globejq, rtipintojq).

VI

SKYRTUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA
51. Darbuotojai i darb4 Centre priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitq teises aktq nustaty'ta tvarka.
52. Centro darbuotojams uL darbq mokoma Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
nustatS4a tvarka.
53. Centro direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina
Svietimo ir mokslo ministro nustafi4a tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TIIRTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,
F'INANSINES VEIKLOS KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZITTRA
54. Centras patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal
istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatSrta tvarka.
55. Centro leSos:

55.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui
skirtos le5os ir Sio biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
55.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
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55.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenrl dovanotos ar kitaip teisetais biidais
perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
55.4. kitos teisetu biidu igytos leSos.
56. Le5os naudojamos teises aktq nustab4a tvarka.
57. Centras buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustaty'ta tvarka.
58. Centro finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustat5rtatvarka.
59. Cenho veiklos prieLi|;r1 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami
iSoriniai vertintojai.

WII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS IUOSTATOS
60. Centras turi interneto svetaing, atitinkan(,i1teises aktq nustatytus reikalavimus.
61. Centro interneto svetaineje (http://www.gamtininkucentras.lt) skelbiama informacija apie
Centro vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo r4tygur,
mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius isivertinimo ir i5orinio vertinimo rezuliatus,
Centro bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kit4 vykdom4 veikl4. Vie5i prane5imai ir informacija,

kuri4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, reikia paskelbti vie5ai, skelbiami Ceniro
intemeto svetaineje (http://www.gamtininkucentras.lt).
62. centro nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria centro taryba,'tvirtina
Savivaldybes taryba.

63. centro nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, centro direktoriaus ar
Centro tarybos iniciatyva.
64. Centras registruojama teises aktq nustat5rtatvarka.
65. centras reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta
G int ar
OIi{keo)

