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Vadovaudamasi Lietuvos Respubiikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
psnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3 dalies 1

punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 4 dalimi,
Nuostatq, istatq ar statutq ifomrinimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respubiikos Svietimo ir
rnokslo ministro 2011 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. v-1 164 ,,Del Nuostatq, istatq ar statutq

iforminimo reikalavimq patvirtinimo", ir atsizveigdama i KupiSkio r. svietimo pagaibos tarnybos
direktoriaus 2021 rn. gruodZio 6 d. rast4 Nr. s-88 ,,Del Kupiskio r. svietimo pagalbos tamybos
nuostatq", Kupi5kio rajo,o savivaldybes taryba nu s p r endi,ia:

1' Patvirtinti Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos nuostatus (pridedama).

2' lgalioti KupiSkio r. Svietimo pagalbos tarnybos direktoriq pasirasyti Kupi5kio r.
Svietimo pagalbos tarnybos nuostatus ir iregistruoti Juridiniq asmeil+ registre teises akfq nustatl.a
tvarka.

3' PripaZinti netekusiu galios Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 201g m. lapkridio
29 d' sprendirn4 Nr. TS-251 ,,Del KupiSkio r. Svietimo pagalbos tarnybos nuostatq puui.tir,i*o.,.

4' Nustaf)4i, kad Sio sprendimo 3 punktas lsigalioja nuo Sio sprendimo 1 punktu
patvirtintq nuostatq iregistravimo Juridiniq asmerlq registre dienos.

Sis sprendimas gaii buti skundZiamas per Sesis menesius nuo skunde nurodytrl
paZeidimq paai5kejirno asmeniui dienos KupiSkio rajono savivaldybes tarybai (vytauto g. 2,
KupiSkis) Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatyrno nustatyta tvarka arba per vien4
meuesi nuo jo paskelbimo arba iteikimo suinteresuotai Saliai dienos T.ietuvos administraciniq gindq
komisijos PaneveZio apygardos skyriui Lictuvos Respublikos jkiteisminio administraciniq gindq
nagrinejirno tvarkos istatymo nustatyta tvarka, Regionq apygarclos administracinio teismo paneveZio

r[mams (Respublik os g. 62,paneve

nustat;rta tvarka.

Savivaldybes mero pa
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PATVIRTINTA
KupiSkio raj ono savivaldybes tarybos
2021m.gruodiio 23 d. sirendimu Nr. TS-r,q3

IOPISKIO N. SVTTUMO PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI

.I SI(YRIUS
BENDR.OSIOS NUOSTATOS

1' Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Kupiskio r. Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tamyba) teising form4, priklausomybg, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Tarnybos grupg, tip6 pagrinding ir
kitas paskirtis, veiklos teisini pagrindQ, sritis, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Tarnybos teises,
veikios organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo
wark4 ir atestacij4, 165as, jq naudojimo tvark4, fmansines veiklos kontrolg, Tarnybos veiklos
prieZi[rq reorgan i 74yimo, likvidavimo ar perfvarkymo tvark4.

2' Tamybos oficialusis pavadinimas - KupiSkio r. Svietimo pagalbos tarnyba, trumpasis
pavadinimas - Kupi5kio r. Spt. Tarnyba iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 300055s6g.

3' Tamybos isteigimo data - 2004 m, Tarnyba savo veikl4 pradejo 2004 m. rugsejo
2l d. (pagal registravimo paZymejimfl.

4. Tarnybos teisine forma _ biudZetine istaiga.
5. Tarnybos priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6' Tamybos savininkas - Kupi5kio rajono savivaldybe, adresas: Vytauto g.2,LT-40115

.KupiSkis.

7 ' Tatnybos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kupi5kio rajono
savivaldybes taryba, kuri :

7.I. frttina Tamybos nuostatus;

7 '2. priimasprendim4 del Tarnybos pertvarkymo, reorg arizavimoar likvidavimo;
7.3. skiria ir atleidlia iikvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

' 7 '4' sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetirriq istaigq istafyme ir kituose teises
aktuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

8. Tarnybos buveine - vilniaus g. g, LT-40114 Kupiskis.

9. Tarnybos grupe - Svietimo pagalbos istaiga.
10' Tarnybos pagrindinis tipas - svietimo pagarbos tarnyba.

11' Kiti tipai: neformaliojo suaugusiqiq Svietimo mokykla, kompetencijq vertinimo
institucija.
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12' Tarnybos paskirtys: neformaliojo suaugusiqjq svietimo $upes kvalifikacijos
tobulinimo mokykla, kompetencij q vertinimo institucij a.

13' Tarnyba Kupiikio rajono savivaldybes teritorijoje turi strukturinius padalinius -
vaikq dienos centrus. Strukffiriniai padaliniai nera juridiniai asmenys, jie veikia pagal Tarnybos
direktoriaus patvirtintus nuostatus,

14' Tarnyba yru vieiasis juridinis asmuo, turintis antspaudq su valstybes herbu ir
Tarnybos pavadinimu, galintis tureti antspaud4 su Kupiskio rajono savivaldybes herbu ir Tarnybos
pavadinimu, atsiskaitomqi4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje'fregistruotuose bankuose,
atributik4, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisirl
konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos R.rpuufito, ur.r*rror, ,rr"n*rrr,
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Kupiskio rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

rARr\ryBosvErKLossRrrrsru_{f$ffitilu:y?DjyrNrs,FUNKCrros,
MoI(YMos I PASIEKTMUS ITETSINANdTIJ o oiflffiilrijllnavrMAs

15. Tarnybos veiklos sritis _ Svietimas, kodas g5.

16' Tarnybos veiklos ruSys pagal galiojanti Ekonomines veiklos rnsiq klasifikatoriq,
patvirtint4 statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes generalinio direktoriaus
2007 m' spatio 31 d' isakymu Nr. D1 -266 ,,Del Ekonomines veiklos rDsiq klasifikatoriaus
patvirtinimo:

16.1. pagrindi,e veikios rrrsis,- svietimui bfrdingq paslaugq veikla, kodas g5.60; 
,

16.2. kitos Svietimo veiklos nrSys:

16.2.1. sveikatos prieZilros, Svietimo, kultiiros ir
socialini draudirnq, veiklos reguJiavintas; koclas g4.12;

16.2.2, kitas mokymas, kodas g5.5;

16.2.3, kultrlrinis Svietimas, kodas g5.52;

16.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;

16.2.5.kitas, niekur kitur nepriskirtas, Bvietimas, kodas g5.59.

16.3. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

16'3 '1' kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62,09;
16'3'2' nuosavo arba nuomojarno nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;

16.3.3. bibliotekq ir archyvq veik_la, kodas 91.01;

16.3.4. moksliniai tyrimai ir taikornoji veikla, koclas 72;

kitq socialiniq paslaugq, iSskyrus



kodas 77.33

3

16.3.5. kitq, niekur kitur nepriskirq, narystes organizaciiq veikla, kodas 94,99;
16.3.6. istaigos masinq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir isperkamoji nuoma,

16.3.7. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12;

16.3.8. posedziq ir verslo renginiq organizavimas, kodas g2.30;

16.3.9. kita leidyba, kodas 58.19;

16'3'10' pagaminto valgio tiekimas renginiams i, kitq maitinimo paslaugq r.r*u, kodas

16.3.1 1 . vatkq dienos prieZiDros veikla, kodas gg.91;

16'3'12' kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla-

56.2;

kodas 88.99;

16.3.13. vaikq poilsio stovykrq veikra, kodas 55.20.20.

17' Tarnybos veiklos tikslas - uztikrinti Svietimo pagalbos teikim4 KupiSkio rajono
savivaldybes teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams, tevams
(globejams, r[pintojams) ir Svietimo istaigoms, jq vadovarns, pavaduotojams ugdymui, mokytojams,
Svietirno pagalb4 teikiantiems specialistams ir Kupiskio rajono savivaldybes gyventojams, teikti
akredituotas vaikq dieno s so ciarines prieZiriros paslaugas.

i8. Tarnybos veiklos uZdaviniai:

18'1' organizuoti neformaliojo suaugusiqjq Svietimo ir kvalifikacijos tobulid*4;
18.2. atlikri mokiniq (vaikq) speciariqfq ugdymosi poreikiq vertinim4;
18'3' organizuoti mokiniq profesinio informavimo ir konsultavimo veiklas;
18'4' teilfti Svietimo pagalb4 mokiniui, jo tevams (globejams, mpintojams) ir mokyklaii
18'5' organizuoti regiono ir savivaldybes lygmens bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq

dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;

18. 6. organizuoti varJrg dienos socialing pietikq.
19' Vykdydama jaipavestus uZdavinius, Tarnyba atlieka Sias funkcijas:
lg'f ivertina asmens mokyrnosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines,

asmenybes ir ugdymosi problemas,,specialiuosius ugdymosi poreikius (i5skyms atsirandandius del
isskirtiniq gabumq) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais,
vaiko brandum4 mokytis, prireikus skiria specialqji ugdym4;

19'2' teikia psichologing, socialing pedagoging ir svietimo infomracin E pagatbq
vaikanrs, specialiEi4 pedagoging pagalb4- specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems asrnenims iki 21
metq;

l9'3' teikia informacinE, eksperting ir konsultacinE pagalbq tevams (globejams,
rupintoj ams) ir mokyklonr.s, j q p edago giniams darbuotoj ams ;
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19'4' padeda mokykloms uZtikrinti kokybi5kq specialiqjq poreikiq, psichologiniq,
asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdym4;

19:5. stiprina mokyklos, mokytoiq, teu+ (globeiq, rupintoiq) gebejimus .ugdyti

specialiqiq ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis;
19.6. teikia psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging pagalbq

nrokyklose, kuripse nera Svietimo pagalbos specialistq ;

19'7' formuoja mokyklos bendruomends ir visuomenes teigiam4 poZiflri i speciaiiqjq
poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problerrrq turindius asmenis ir jq ugdym4 kartu su
benciraamZiais;

19'8' kompleksi5kai vertina bendrojo ugdymo mokyklq ir profesinio mokymo istaigq
rnokiniq poreikius ir vykdo profesinio infonnavimo, konsultavimo ir ugdymg karjerai priemones;

19'9' teikia kvalifikacijos tobulinimo ir kit4 pagalb4 pedagoginiams darbuotojams ir
mokykloms bei kitoms tikslinems grupems;

19' 10' organizuoja kvalifikacijos tobuiinimo renginius (dalykinius, vadybinius, gerosios
patirties sklaidos ir kt. seminarus, paskaitas, kursus, konferencijas, edukacines i5vykas, konkursus,
parodas fo kr.);

19'11' tiria kvalifikacijos tobulinimo ir kitq Svietimo paslaugq poreikius, paklaus4 ir
poveiki ugdymo institucijq kaitai, veiklos kokybei, ugdytiniq paiangaiir pasiekimams;

19'12' rengia kvalifrkacijos tobulinimo programas ir projektus bei juose dalyvauja;
1 9' 1 3 ' konsultuoja kvalifikacij os tobuiinimo programq rengimo klausimais;
19'14' informuoja visuorneng apie kvalifikacijos,.kompetencijq tobulinimo; saviugdos

ir saviSvietos poreikiq tenkinimo galimybes;

19' 15' koordinuoja ir organizuoja Savivaldybes Svietimo lstaigq pedagoginiq darbuotojq
metodiniq brlreliq veikl4;

19'16' skatina pedagogus kaupti edukacines patirties bank4 ir skleisti gerE)qpatirti
rajone ir respublikoje;

19'17' kaupia knygit fond4 ir sudaro s4lygas pedagoginiams darbuotojams ir kitierns
rajono bendruomenes nariams juo naudotis;

19,18. rengia ir igyvendina, aprobrioja ir
programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;

19'19' orgardzuoja ir vykdo dalykines olimpiadas, konkursus bei kitus renginius Kupi5kio
rajono savivaldybes ugdymo istaigq vaikams / mokiniams;

19.20. koordinuoja nefonnalqji suaugusiqjq svietim4 ir tgstinj mokym4si;

(ar) akredituoja kitq parengtas edukacines
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19'21' bendradarbiauja su kitomis Balies bei uzsienio kvalifikacijos tobulinimo
institucijomis, neformalaus suaugusiqiq Svietimo istaigomis ir teikia ivairias mokymosi paslaugas
besimokantiesiems;

19'22' suteikia galimybes suaugusiesiems naudotis Tarnybos informacijos erdve:
internetu, biblioteka ir kt.;

lg'23,kgria ir tobulina Tamybos infrastrukf[r4, gerina mokymosi aplinkas;
rg.24.popuriarina svietimo nauj oves, organizuoj a iq sklaida;

19'25' sudaro palankias sqlygas rajono suaugusierns dalyvauti mokymosi vis4 gl.rvenim4
veikJose;

19.26.teikia araedituot4 vaikq dienos sociaring priezifir4;

19'27' Tamyba gali vykdyti ir kitas, atitinkandias jos veikloq tikslE ir uZdavinius,
funkcijas, teikti mokamas paslaugas, nuostatuose nenumat;rtiems pagalbos gavejams.

20' Tarnyba i5duoda kvalifikacijos tobulinim4 iteisinandius dokumentus Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustafi4a tvarka,

IrI SICYRIUS
TARI\TYBOS TEISES IR PAREIGOS

21' Tanyba, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

21'1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

, 2L2' kurti naujul mokymo ir mokymosi modelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti
savivaldybes, Salies ir tarptautiniuose svietimo projektuose ir programose;

21'3' bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, organizacijomis, istatymq
nustag4a tvarka jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

2l'4' irucijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;

21'5 ' gauti pararn4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat5rta tvarka,
teikti projektq parai5kas papildomiems finansiniams ir kitiems istekliams pritraukti;

21.6, teikti atlygintinas paslaugas'teises ake nustafrta tvarka;' 2l'7' kreiptis i Kupi5kio rajono savivaldyb'es taryb4 del Tamybos ndostatq papildymo
ar keitimo;

21'8' naudotis kitomis teisdmis, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams
ir kitiems teises aktams.

22. Tarnybos pareigos:

22'l' atsakyti uL vykdomq pedagoginiq ir psichologiniq tyrimrl, konsultacijq kokybg,
korektiSk4 tyrirno metodik4 ir gautq duomenq panaudojim4, turimos informacijos konfidencialum*;
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22.2. uitil.,inti Tarnybos tikslq ir uzdaviniq igyvendinimq, funkciiq atlikim4;
223' uirtkrlnti atvirum4 vietos bendruomenei, viesai skelbti informacij4 apie Tarnybos

veikl4;

22.4. vykdyti Tarnybos nuostatq ir kit+ teises akrq reikalavimus.

23. Dafiuotoiq teises, pareigas ir atsakomybE regla:nentuoja
Svietimo istatymas.

27. Direktorius:

27.1. vadovauja Tarnybos strateginio, metinio

Respublikos

veiklos plano rengimui, juos tvirtina,

Lietuvos

IV SKYRIUS
TART\IYBOS YEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24' Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas,
psichologas, sociaiinis pedagogas, gydytojas vaikq neurologas ir (ar) gydytojas neurologas (ei
Tarnyba turi licencij4 teikti asmens sveikatos prieziuros paslaugas) uruu r*yua yra sudariusi sutarti
su aslnens sveikatos priezirlros istaiga del mokiniq (vaikq) medicininio ivertinimo ir Tarnyba yra
isigijusi asmens pedagoginio psichoioginio vertinimo metodikas, joje yra irengti atskiri kabinetai ir
kompiuterizuotos darbo vietos.

25. T amybos veikla organizuoj ama pagal:

25'1' direktoriaus pafvirtint4 Tarnybos strategini plan4, kuriam yra pritarg Tarnybos
taryba ir KupiSkio rajono savivaldybes administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo;

25'2' direr<toriaus patvirtint4 Tarnybos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi
Tarnybos taryba;

25'3' kitus lokalius teises aktus (warkos apra5us, taisy-kles, reglamentus ir pan.).
' 26' Tamybai vadovauja direktoriaus. Direktoriq vieso konkurso budu, i pareigas

penkeriems metams skiria ir is jq alleidiia Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka, jo pareigybes aprasym? tvirtina Kupiskio rajono savivaldybes meras. Direktorius
pavaldus ir atskaitingas Kupiskio rajo,o savivardybes merui..

. 
vadovauj a jq vykdymui;

27'2' tvirtina Tarnybos struktfir4 ir pareigybiq s4ras4, nevirsijant Kupiskio rajono.
savivaldybes tarybos nustatyto didziausio leistino pareigybiq skai diaus;

27'3' analizuoja Tamybos veiklos ir valdymo istekliq b[klg, stebi, analiznoja,vertina
Tarnybos veikl4;

27 '4' teises aktq nustatyta tvarka skiria fu atleidzia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq
apraSymus;

27 .5. leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdyrn4;
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27 '6' uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, pedagogq etikos kodekso
reikalavimq laikymqsi, skaidriai priimamus sprendimus, sveik4, saugi4, uzkertandiE keli4 bet
kokioms smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

27 '7 ' uztknna pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sudaro
s4lygas, jq kvalifikacij os tobulinimui;

' 27 '8' rflpinasi Tarnybos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais iStekliais, uitikrina
jq optimalq valdym4 ir naudojim4, kontroliuoja, kaip laikomasi darbq ir civilines saugos reikalavimq;

27 '9' pletoja bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais ir atstovauja Tarnybai kitose
institucijose, palaiko rysius su Tarnybos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene,
remejais, Svietimo istaigomis ir kitomis organizacij omis;

27'10' koordinuoja pedagoginiq psichologinirl ivertinimq vykdymQ, galutiniq isvadq
derinim4, jq teikim4 tevams, rnokytojams;

27'11' tvarko specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq vaikq / mokiniq apskait4
Savivaldybeje;

27 . 12, atstovauj a Tarnybai kito s e institucij ose ;

27.13. sudaro Tamybos vardu sutartis;

27 '14' atsiskaito uZ Tamybos ir savo veikl4 teises aktq nustatyt awarka;
27'15' atiieka kitas teises aktuose ir Tarnybos direktoriaus pareigybes apra5yme

nustatytas funkcijas.

28' Tarnybos direktorius atsako uz Lietuvos Respublikos lstatymq i, kit+ teises akrq
laikym4si Tarnyboje, uz dernokratini Tamybos valdym4, tinkam4 fi"urkcijq atlikim4, nustatyfq
Tamybos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Tarnybos veiklos rezuliatus, Tamybos finansing, [king
veikl4, turto naudojim4 ir disponavim4 juo.

29' Tamybos direktoriui sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogq metu arba nesant
Tamyboje del kitq pateisinamq prieZasdiq jo funkcijos vykdo Tarnybos metodininkas jo pareigybes
apra5yme nustagrla tvarka.

rARNt[ffiffryrl,*DA
30' Tarnybos taryba (toliau * Taryba) yra auksdiausioji Tarnybos savivaldos institucija,

sudaryta i5 Tarnybos darbuotoiq ir vietos bendruomenes atstovq

31' Taryba renkama 2 metams, uZ veikl4 atsiskaito vien4 kart4 per metus jq rinkusiems
Tarnybos bendruomends nariams.
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32'Twybos nariu gali btiti asmuo, turintis Ziniq bei gebejimq, padedandiq siekti istaigos
strateginiq tikslq ir igyvendinti Tarnybos misij4. Tarybos nariu negali buti Tarnybos direktorius,
valstybes'politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai

33' Tarybos sudetis: 5 Tarnybos darbuotojai, kuriuos deleguoja Tamybos darbuotojq
susirinkimas afviru balsavimu, balsq daugurna,2 Tarnybos vietos bendruomenes atstovai, kuriuos
deieguoja (upiSkio senirlnijos seniunaidiq sueiga. Tarybos nariu asmuo gali brlti renkam4s is eiles ne
ilgiau kaip dviejq kadencijq laikotarpiui. Nutrukus Tarybos nario igaliojimams pirma iaiko, jo vietq
uZima kitas narys, i5rinktas Tamybo s b endruomends.

34' Tarybos posedziai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus. posedis yra teisetas,
jei jame dalyvauja ne maziau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami aatyuar.l*oi.+j,{ ;;,+
dauguma' Balsams pasiskirsdius po lygiai, $prendim4 priima Tarybog pirmininkas. Esant reikalui,
gali briti su5auktas neeilinis Tarybos posedis.

35' Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujai isrinktos
Tarybos posedyje. Pirmininkas kviedia Tarybos posedZius, jiems pirmininkauja, ruo5ia medZiag4,
kviedia reikiamus asmenis. Naujai i5rinktos Tarybos pinnaii posedi kviedia senosios Tarybos
pinnininkas' Tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu, balsq dauguma pimrame naujai
iSrinktos Tarybos posedyje.

36' { Tarybos posedZius gali blti kviediami kiti su Tarnvbos
organizacijq atstovai, kurie nera Tamybos Tarybos nariai.

veikla susijusiq istaigq,

37 ' Tarybos posedZiuose gali dalyvauti Tarnybos direktorius, socialiniai
rernejai ar kiti asmenys.

38' Tarnybos direktorius i5 naujo teikia svarsfrti tuos Tarybos sprendimus, kurie
priestarauja Tamybos veikl4 reglamenhrojantiems dokumentams ar kitienrs teises aktams

39.Taryba:

39'1' teikia siBlymus del Tarnybos strateginiq tikslq, uzdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;

39'2' svarsto Tarnybos strategini planq,metin! Tarnybos veiklos planq,Talrybos darbo

1l*o": 
taisykles, kitus Tarnybos. veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus Tarnybos

direktoriaus ir priima sprendirnus del Siq dokumentq;

39'3' kiekvienais metais vertina Tarnybos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia
savo sprendim4 del ataskaitos Kupiskio rajono savivardybes tarybai;

39'4' teikia sifrlymus Tarnybos direktoriui del Tarnybos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Tarnybos vidaus strukhros tobulinimo ;

39'5' analizuoja Tarnybos veiklos vertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos

partneriai,

tobulinimo;
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39.6. svarsto Tarnybos le5q naudojimo klausimus;

3 9 .7 . teikia si[lymus Tarnybos direktoriui del Tarnybo s veiklos tobulinimo ;

39'8' vykstant konkursui I Tarnybos direktoriaus pareigas, teikia kandidatus i konkt*so
komisij4 teises aktq nustatyta tvarka;

39.9' turi teisg gauti informacii4 apie Tarnybos veikr4;

39,1b' vykdo kitas teises aktais Tarnybos tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
' 40' Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

41' Tarybos pirmininkas kas metai pateikia Tarybos veiklos ataskait4 Tarnybos
bendruomenes nariq susirinkime.

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DAffiffff*O APMoKEJIMo TvARKA IR
ATESTACIJA

42' Tamybos darbuotojus priima i darb4 ir atleidzia is darbo Tarnybos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatJrta tvarka.

43' Tarnybos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

44' Darbuotojq atestacija vykdoma Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatlrta tvarka. Tarnybos direktorius ir kiti darbuotojai kvalifikacij4 tobulina Lietuvos
Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro nusta0rta tvarka.

vII SKYRIUS
TARNTBOS rBT4s, LESos, JU NAtrDofiMo TVARKA, FrNAr't{srNES vErKLos

KONTROLE IR TARI\ITTBOS VEIKLOS PNiEZITINA

45' Tarnyba valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja
juo pagal istatymus Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustafrta tvarka.

46. T arnybos leSrl Saltiniai :

46'1' valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos
lesos ir Kupiskio rajono savivaldybes biudzeto lesos, skiria:nos pagal pafvirtintas sqmatas;

a6.2. paJantos uZ teikiamas paslaugas;

46'3' fondq , organizaciju, titq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
budais perduotos lesos, tiksrines paskirties resos pagar pavedimus ;

46.4. kitos teisetu brjdu igytos le5os.

47. Tarnybos lesos na,dojamos teises aktq nustatytatvarka.
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48' Tarnyba buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises
aktq nustatyta tvarka' Tamybos buhaltering apskait4 vykdo Kupiskio rajono savivaldybes
admini stracij o s S avivaldyb es i stai gq buhalterines apskaito s tarnyba.

49' Tarnybos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustat5rta tvarka.
50' Tarnybos veiklos priezifir4 teises aktq nustat yl.atvwkaatlieka Lietuvos Respublikos

Svietimo' mokslo ir sporto ministerija, Kupisto rajono savivaldybqs adminis tr:acija,;r;,
pasitelkdzuna i5orinius vertintojus

VTII SKYRIUS
BAIGIAMO SIOS NTUOSTATOS

51.Tanrybaturiinternetosvetaing@atitinkandi4teisesaktr4
nustat5rtus reikalavimus' Joje skelbiama informacija visuomenei apie Tamybos veikl4 ir rezultatus.

52' Pranesimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teises aktais
reikia paskelbti viesai, Tamyba skelbia savo interneto svetaineje, vietineje spaudoje.

53' Tarnybos nuostafus, pakeistus Tarnybos nuostatus, pritarus Tarybai, tvirtina
Kupi5kio raj ono savivaldybes taryba.

54' Tamybos nuostatq keitim4, papildym4 inicijuoja Kupiskio
taryba, Tarnybos direktorius ar Taryba.

55' Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar perfvarkoma Kupiskio rajono
savivaldybes tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civil.inio kodekso, BiudZetiniq istaigq,Svietimo lstatymo it kitq teises aktq nusta ga tvarka. Sprendimas del rarnybos reorgarizavimo,
likvidavirno' pertvarkymo skeibiamas vietineje spaudoje, Savivaldybes ir Tarnybos interneto .

svetainese teises aktq nustatyta fvarka.

56' Tamybos dokumentai rengiami, iforminami ir saugomi Dokumentq rengimo
taisykliq, patvirtintq Lietuvos r.yriausiojo archyvaro 20i1 m. liepos 4 d. isakymu Nr. v-i 17 ,,Del
Dokumentq rengimo taisykliq pafvirtinirno" ir kitq teises akrq nustatlrt atyarka.

rajono savivaldybes

PRITARTA
Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos
tarybos 2021m. gruodZio 1 d. posJdZio Nr. TTp_3
protokoliniu nutarimu


