ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO
CENTRO STEIGIMO
2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. V.TS–156
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21
punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsniu, 4 straipsnio 3 dalies 2
punktu, atsižvelgdama į Elektrėnų savivaldybės mero 2015-07-14 potvarkiu Nr. 01V – 115
sudarytos darbo grupės 2015-09-07 pasiūlymą, siekdama tikslo optimizuoti savivaldybės funkcijų
(ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir
jaunimo užimtumo organizavimas, kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio,
organizavimas) įgyvendinimą, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įsteigti biudžetinę įstaigą Elektrėnų savivaldybės sporto centrą.
2. Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės sporto centro nuostatus (pridedami, 5 lapai).
3. Elektrėnų savivaldybės sporto centro buveinę registruoti Elektrėnų savivaldybei
priklausančiame pastate, esančiame Draugystės g. 20, Elektrėnų m.
4. Elektrėnų savivaldybės sporto centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba.
5. Nustatyti didžiausią leistiną Elektrėnų savivaldybės sporto centro pareigybių skaičių –
84.
6. Įregistravus Elektrėnų savivaldybės sporto centrą Juridinių asmenų registre ir gavus
Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie asmens patikimumą, priimti į Elektrėnų savivaldybės
sporto centro direktoriaus pareigas Audrių Valaišą.
7. Įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį pasirašyti terminuotą (iki
konkurso laimėtojo paskyrimo į Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktoriaus pareigas dienos)
darbo sutartį su Audriumi Valaiša.
8. Įgalioti Audrių Valaišą pasirašyti Elektrėnų savivaldybės sporto centro nuostatus ir
įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus veiksmus,
susijusius su įstaigos steigimu.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.

Meras

Gediminas Ratkevičius, 58 012

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimu
Nr. V.TS–156
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės sporto centro nuostatai (toliau – nuostatai) nurodo Elektrėnų
savivaldybės sporto centro (toliau – Centro) pavadinimą, teisinę formą, savininką, savininko teises ir
pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, priskirtas funkcijas ir veiklos tikslus, veiklos
sritis ir rūšis, vadovo kompetenciją, skyrimo ir atleidimo tvarką, kitus organus ir jų sudarymo tvarką,
kompetenciją ir jų sprendimų priėmimo tvarką, šaltinį, kuriame skelbiami vieši pranešimai, nuostatų
keitimo tvarką ir kitas nuostatas.
2. Centro pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės sporto centras.
3. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
4. Centro savininkė – Elektrėnų savivaldybė.
5. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Elektrėnų savivaldybės taryba.
6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:
6.1. Centro nuostatų tvirtinimas;
6.2. Centro vadovo priėmimas į pareigas ir atleidimas iš pareigų;
6.3. sprendimų dėl Centro buveinės pakeitimo priėmimas;
6.4. sprendimų dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priėmimas;
6.5. sprendimų dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priėmimas;
6.6. likvidatoriaus skyrimas ir atleidimas arba likvidacinės komisijos sudarymas ir jos įgaliojimų
nutraukimas;
6.7. Centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymas;
6.8. kainų ir tarifų už Centro teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas;
6.9. kitų įstatymuose ir šiuose nuostatuose kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas.
7. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos
Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
švietimo ministro įsakymais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įsakymais, ministrų įsakymais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais
Nuostatais.
8. Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Centro veikla yra neterminuota.
II. CENTRO VEIKLA
10. Centro veiklos tikslai – organizuoti ir vykdyti neformalųjį švietimą, sportinę veiklą,
kokybiškai tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius, kuriuos
apibrėžia galiojantys teisės aktai, per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusių saviraišką,
ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti savivaldybei Lietuvos ir
tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose, sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir
suaugusiems užsiimti kūno kultūra, sveika gyvensena, ugdyti didelio meistriškumo
sportininkus.
11. Centro veiklos sritys – Centras teikia savivaldybės viešąsias vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio
organizavimo paslaugas.
12. Centrui priskirtos funkcijos:
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12.1. užtikrina nuoseklų planų įgyvendinimą ir sportininkų rengimą, sportinių rezultatų
siekimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę savivaldybėje, šalyje ir už jos ribų;
12.2. sudaro ir įgyvendina sporto šakų plėtros planus (programas);
12.3. organizuoja sporto žaidynes, sporto renginius vaikams, jaunimui, suaugusiesiems ir
neįgaliesiems;
12.4. organizuoja sporto varžybas, sporto renginius šventėse ir juose dalyvauja;
12.5. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas
sportavimo sąlygas;
12.6. sistemingai kontroliuoja, kaip vykdo įsipareigojimus treneriai ir sportininkai;
12.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
12.8. dalyvauja projektuose;
12.9. rengia ir įgyvendina sporto šakų strategijas;
12.10. rengia sportininkus miesto, savivaldybės ir šalies rinktinėms;
12.11. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą;
12.12. organizuoja ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumą;
12.13. sudaro galimybes sportininkams siekti aukšto sportinio meistriškumo, rengia ilgalaikes
aukšto meistriškumo sportininkų ugdymo programas, dalyvauja savivaldybės, šalies ir
tarptautiniuose renginiuose;
12.14. vykdo neformalų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymą, organizuoja konferencijas,
seminarus, stovyklas ir kitus su Centro veikla susijusius kūno kultūros ir sporto,
sveikatingumo masinius renginius;
12.15. vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas;
12.16. propaguoja kūno kultūrą ir sportinę veiklą;
12.17. teikia vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sportinės veiklos paslaugas;
12.18. viešina ir plėtoja sportinį turizmą Elektrėnų savivaldybėje;
12.19. pagal savivaldybės tarybos nustatytus įkainius teikia atlygintinas paslaugas, susijusias
su Centro veiklos tikslais;
12.20. bendradarbiauja su sporto klubais (asociacijomis);
12.21. organizuoja ir vykdo sporto ir sveikatingumo renginius bendrojo lavinimo įstaigų
mokiniams: mokinių žaidynes, olimpiadas, proginius renginius, vasaros poilsio ir
sveikatingumo stovyklas, renginius neįgaliems vaikams ir kt.;
12.22. kartu su miesto sporto nevyriausybinėmis organizacijomis, miesto sporto mokymo
įstaigomis, formaliojo ugdymo įstaigomis ir kt. sutarčių pagrindu vykdo kūno kultūros
renginius;
12.23. teikia sporto renginių ir treniruočių proceso organizavimo paslaugas (taip pat ir
mokamas arba iš dalies mokamas) sporto klubams, sporto mokymo įstaigoms, kitiems
fiziniams ir juridiniams asmenims;
12.24. vykdo kitas Elektrėnų savivaldybės tarybos pavestas funkcijas.
13. Centro veiklos rūšys:
13.1. 85.51
Sportinis ir rekreacinis švietimas
13.2. 93.1
Sportinė veikla
13.3. 93.2
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
13.4. 96.04
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla;
13.5. 55.20.20
Vaikų poilsio stovyklų veikla
13.6. 56.2
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla
13.7. siekdamas savo tikslų Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama kita veikla, kuri yra
susijusi su jo veiklos tikslais.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
14. Centras, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
14.1. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.2. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius sporto renginius;
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14.3. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
14.4. teikti pasiūlymus dėl teikiamų sporto ar papildomų paslaugų kainų savininko teises ir
pareigas įgyvendinančiajai institucijai;
14.5. pagal kompetenciją suteikti sportininkams kvalifikacines kategorijas;
14.6. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos
įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;
14.7. kreiptis į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl Centro nuostatų
papildymo ir pakeitimo;
14.8. savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu stoti į ne pelno
organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
14.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
15. Centras privalo:
15.1. užtikrinti geros kokybės sportinį ugdymą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti
sportuojantiesiems higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;
15.2. vykdyti nuostatuose nurodytas funkcijas ir įgyvendinti veiklos tikslus;
15.3. planuoti savo veiklą, rengti metinį veiklos planą;
15.4. įgyvendinti Centre kultivuojamų sporto šakų plėtojimo programas;
15.5 rūpintis sporto renginių kokybe;
15.6. rengti Centro metinius veiklos ir strateginius planus, rengti finansinių ataskaitų rinkinius
ir statistines ataskaitas.
IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
16. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas – strateginis ir metinis veiklos planai.
Metinį veiklos planą, kuriam pritarė Centro taryba, tvirtina direktorius.
17. Strateginį planą, kuriam pritarė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius,
tvirtina Centro direktorius (toliau – direktorius).
18. Mokymo planus tvirtina direktorius.
19. Centrui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas
iš jų Darbo kodekso nustatyta tvarka. Direktorių skiria į pareigas ir atleidžia Elektrėnų savivaldybės
taryba. Savivaldybės meras įgyvendina visas kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo
santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Direktorius:
20.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos
funkcijos;
20.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
20.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato Centro darbuotojų
atlyginimų, priedų ir priemokų dydžius, įgyvendina visas kitas funkcijas, susijusias su Centro darbuotojų
darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
20.4. suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, tvirtina Centro struktūrą ir
pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
20.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
20.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės
sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
20.7. Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybai
teikia savo veiklos ataskaitas ir atsakymus į savivaldybės tarybos narių paklausimus;
20.8. priima į Centrą vaikus Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymosi sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
20.9. komplektuoja mokymo grupes;
20.10. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareiginius nuostatus;
20.11. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
20.12. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
20.13. sudaro komisijas ir darbo grupes;
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20.14. atstovaudamas Centrui, sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.15. organizuoja Centro dokumentų valdymą ir saugojimą;
20.16. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui;
20.17. inicijuoja Centro savivaldos institucijų veiklą;
20.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,
treneriui-sporto mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių
paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,
dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
20.19. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Centrui teisme,
bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
20.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme, Centro nuostatuose ir teisės
aktuose.
V. CENTRO SAVIVALDA
21. Centro taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji Centro savivaldos institucija,
atstovaujanti sportininkams, tėvams (globėjams, rūpintojams), treneriams-sporto mokytojams ir
Centro administracijai. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiai Centro bendruomenei.
22. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 treneriai-sporto mokytojai, 3
Centro administracijos darbuotojai.
23. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, trenerius-sporto
mokytojus – trenerių-sporto mokytojų taryba, administracijos darbuotojus – Centro
administracijos susirinkimas.
24. Taryba renkama ketveriems metams.
25. Tarybos nuostatus tvirtina direktorius, suderinęs juos su Taryba.
26. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
27. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra vieši. Apie Tarybos posėdžio sušaukimą
informuojamas savivaldybės administracijos direktorius.
28. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas
neeilinis Tarybos posėdis.
29. Tarybos kompetencija:
29.1. teikti siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo;
29.2. teikti siūlymus dėl naujų sporto šakų programų įvedimo, pareigybių steigimo;
29.3. padėti spręsti vasaros stovyklų organizavimo klausimus;
29.4. teikti direktoriui siūlymus dėl materialinės bazės gerinimo;
29.5. teikti siūlymus direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus
struktūros tobulinimo;
29.6. išklausyti Centro metinės veiklos ataskaitą;
29.7. svarstyti direktoriaus teikiamus klausimus.
30. Trenerių-sporto mokytojų taryba – tai kolegiali Centro savivaldos institucija, kurios
nariai yra visi Centre dirbantys treneriai-sporto mokytojai.
31. Direktorius yra trenerių-sporto mokytojų tarybos pirmininkas. Trenerių-sporto
mokytojų tarybos sekretorių renka trenerių-sporto mokytojų tarybos nariai;
32. Trenerių-sporto mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
Prireikus gali būti sušauktas neeilinis trenerių-sporto mokytojų tarybos posėdis.
33. Trenerių-sporto mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau
kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
34. Į trenerių-sporto mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos
institucijų atstovai, kiti Centro bendruomenės nariai, rėmėjai, kiti kviestiniai asmenys.
35. Trenerių-sporto mokytojų tarybos kompetencija:
35.1. svarstyti Centro metinį veiklos planą, jo vykdymo eigą, kitus klausimus;
35.2. priimti nutarimus dėl mokinių šalinimo iš Centro, sportininkų skatinimo ir kitų
klausimų;
35.3. svarstyti Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus.
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36. Trenerių-sporto mokytojų tarybos nuostatus tvirtina direktorius.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA
37. Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo direktorius, vadovaudamasis teisės
aktų nustatyta tvarka.
38. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai ir Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymai. Direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientą,
tarnybinio atlyginimo priedą nustato Elektrėnų savivaldybės meras.
39. Centro treneriams-sporto mokytojams kvalifikacinės kategorijos suteikiamos Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka.
VII. CENTRO STATUSTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
40. Centras valdo patikėjimo teise perduotą Elektrėnų savivaldybės turtą, naudoja ir
disponuoja juo pagal įstatymus Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
41. Centro lėšų šaltiniai:
41.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir
Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
41.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
41.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
41.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
42. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų
nustatyta tvarka.
44. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai,
efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo
teise valdomas valstybės turtas, kaip naudojami piniginiai ištekliai, Centre atlieka išorės finansinį ir
veiklos auditą.
46. Elektrėnų savivaldybės meras kontroliuoja ir prižiūri direktoriaus veiklą, kaip jis
įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus.
47. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius koordinuoja ir kontroliuoja
viešąsias paslaugas teikiančio Centro darbą.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
48. Šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, – VĮ Registrų centro leidžiamas
elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
49. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Centro interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija
apie sporto renginius ir sportininkų pasiekimus, Centre kultivuojamas sporto šakas, jų pasirinkimo
galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas ir kitas Centro vykdomas veiklas.
50. Centro nuostatų pakeitimus tvirtina Elektrėnų savivaldybės taryba veiklos
reglamento nustatyta tvarka.
_________________
Elektrėnų savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo
__________________
Audrius Valaiša
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