
                                                                                    PATVIRTINTA 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-357 

 

MAŽEIKIŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių švietimo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mažeikių švietimo 

centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, 

uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir 

pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką 

ir veiklos vertinimą, Centro turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro 

veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.  

2. Centro oficialusis pavadinimas – Mažeikių švietimo centras, trumpasis pavadinimas – 

MŠC, pavadinimas anglų kalba – Mazeikiai education center. Centras įregistruotas Juridinių asmenų 

registre, kodas 300556014 

3. Centro istorija: Centras įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d. (Mažeikių rajono švietimo skyriaus 

padalinys). 2006 m. balandžio 1 d. Centras įgijo juridinio asmens statusą ir tapo biudžetine 

savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 

d. sprendimas Nr. T1-358 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos reorganizavimo ir 

biudžetinės įstaigos Mažeikių švietimo centro steigimo“). Įstaiga akredituota: 2007 m. spalio 17 d.; 

2013 m. rugsėjo 10 d.; 2019 m. rugpjūčio 19 d.  

4. Centro teisinė forma ir priklausomybė – biudžetinė įstaiga. 

5. Centro savininkas – Mažeikių rajono savivaldybė. 

            6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės 

taryba, adresas – Mažeikiai, LT-89223, Laisvės g. 8, juridinio asmens kodas – 111103928, kuri:  

6.1. tvirtina Centro nuostatus; 

6.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo; 

6.3. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo; 

6.4. priima sprendimą dėl Centro skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

6.5.skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; 

6.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Centro nuostatuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus.  

7. Centro buveinės adresas – Mažeikiai, 89103, Ventos g. 8A.  

8. Centro grupė – švietimo pagalbos įstaiga.  

9. Centro paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo 

mokykla, skirta ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui tobulinti įgytą kvalifikaciją ir įgyti papildomų 

kompetencijų. 

10. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis. 

11. Mokymo kalba – lietuvių. 

12. Centre vykdomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos. 

13. Centras yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą su Mažeikių švietimo centro herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo atributiką. 

14. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais Nuostatais. 
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II SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

15.  Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85. 

16. Centro švietimo veiklos rūšys: 

16.1. pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 

16.2. kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  

(EVRK 2 red.) patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos   Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.): 

16.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 

16.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  

(EVRK 2 red.):  

16.3.1. leidybinė veikla, kodas 58; 

16.3.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09; 

16.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 

16.3.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72; 

16.3.5. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12; 

16.3.6. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30; 

16.3.7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01. 

16.3.8. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73,20 

16.3.9. kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90  

            16.3.10. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10; 

            16.3.11. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20. 

17. Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinant 

asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo,  lavinimosi bei 

saviraiškos poreikius, skatinti besimokančiųjų bendruomenių kūrimąsi, skleisti sėkmingai dirbančių 

mokytojų ir kitų suaugusiųjų švietimo ir kitų institucijų gerąją patirtį, teikti informacinę ir 

konsultacinę pagalbą.  

18. Centro veiklos uždaviniai: 

            18.1. tirti ir analizuoti Mažeikių rajono švietime dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos 

tobulinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius; 

            18.2. sudaryti sąlygas pedagoginiams ir kitiems darbuotojams tobulinti reikalingas 

kompetencijas, teikiant kokybiškas, inovatyvias kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bei užtikrinti 

kompetencijų tobulinimo formų, metodų įvairovę;  

            18.3. koordinuoti ir organizuoti Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų  ir 

mokytojų metodinių būrelių veiklą;  

            18.4. inicijuoti pedagoginių darbuotojų gerosios patirties sklaidą bei skatinti jų kūrybiškumą, 

saviraišką, savišvietą bei skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas;  

18.5. koordinuoti bei vykdyti profesinio orientavimo veiklą bei teikti informaciją visuomenei 

apie švietimą, jo kokybę, išsilavinimo paklausą darbo rinkoje;  

18.6. viešinti Centro veiklą, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas bei dalintis Mažeikių rajono 

švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų, mokyklų bendruomenių gerąja patirtimi ir skelbti naujausią 

bei aktualiausią informaciją.  

19. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas: 

19.1. tiria rajono besimokančiųjų tobulinimosi, pažinimo poreikius; 

19.2. rengia, vertina ir akredituoja bei įgyvendina neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

kvalifikacijos tobulinimo programas; 

19.3. konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo klausimais, teikia 

metodinę ir dalykinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams ir pedagoginiams darbuotojams 

kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos organizavimo klausimais;  
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  19.4. organizuoja ir koordinuoja Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų ir 

pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą; 

  19.5. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo švietimo renginius (seminarus, 

kursus, mokymus, paskaitas, edukacines išvykas, konferencijas ir kt.); 

19.6. kaupia ir dalijasi rajono pedagoginių darbuotojų gerąja patirtimi, teikia informaciją 

mokyklų bendruomenėms apie naujai gautą pedagoginę ir vadybinę literatūrą, metodines bei 

vaizdines ugdymo priemones, sudaro sąlygas jomis naudotis;  

  19.7. koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo veiklą: profesinio informavimo, 

konsultavimo, ugdymo karjerai;  

19.8. nuolat atnaujina Centro interneto svetainę bei skelbia informaciją apie neformaliojo 

suaugusių švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokamas paslaugas, Centro bendruomenės 

tradicijas; kitą Centro veiklą; 

19.9. suteikia galimybes pasinaudoti Centro informacijos erdvėmis: internetu, biblioteka, 

mokymosi klasėmis, spaudiniais, aprašais, vaizdo ir garso įrašais ir kt., suaugusiems asmenims, kurie 

mokosi savarankiškai; 

19.10. kuria ir tobulina Centro infrastruktūrą, gerina mokymosi aplinkas;  

19.11. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją; 

  19.12. vykdo Centro veiklos kokybės įsivertinimą;  

  19.13. užtikrina higienos normas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią 

sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;               

           19.14. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; 

  19.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas 

funkcijas.                  

 

III SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas 

funkcijas, turi teisę: 

20.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus, mokymo veiklos būdus bei formas 

atsižvelgdamas į Mažeikių rajono  savivaldybės mokyklų bendruomenių poreikius; 

20.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybiškas švietimo 

paslaugas;  

20.3. skatinti Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus dalintis 

darbo patirtimi, kviečiant teikti savo gerosios, pažangiausios darbo patirties, naujovių bei idėjų 

pavyzdžius bei organizuoti kvalifikacijos tobulinimo, edukacinius, gerosios patirties sklaidos 

renginius mokyklų bendruomenėms, kitoms rajono gyventojų grupėms;  

20.4. sudaryti sutartis bei bendradarbiauti su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais 

asmenimis, kurti bei inicijuoti projektus, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;  

20.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 

20.6. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, stažuotėse neviršijant šiai veiklai skirtų 

limitų;  

  20.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  

  20.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

   21.  Centro pareigos: 

   21.1. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, vykdomos veiklos kokybę, saugią ir sveiką 

mokymosi ir darbo aplinką;  

   21.2. viešai skelbti informaciją apie Centro veiklą;  

   21.3. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją 

Mažeikių rajono savivaldybei ir valstybės institucijoms, mokėti mokesčius Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka; 
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         21.4. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės 

aktuose. 

 

IV SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

           22. Centro vadovas skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų 

nustatyta tvarka. Centro vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mažeikių rajono savivaldybės 

merui. Mokyklos vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.  

23. Centro veikla organizuojama pagal Centro vadovo patvirtintą: 

23.1. strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji 

institucija, ar jos įgaliotas asmuo; 

23.2. metinį veiklos planą; 

23.3. mėnesio renginių planą. 

   24. Centro vadovas: 

24.1.  tvirtina Centro struktūrą, Centro darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas Mažeikių 

rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;  

24.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima į 

darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro darbo ir kitas sutartis, nustato darbuotojų darbo užmokestį, taiko 

skatinimo priemones ir konstatuoja darbo pareigų pažeidimus, tvirtina pareigybių aprašymu, atlieka 

kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas; 

24.3. suderinęs su darbuotojų atstovu tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, nustato Centro 

darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę; 

24.4. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas; 

            24.5. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų rengimui, juos tvirtina,  vadovauja jų įgyvendinimui;  

       24.6. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, 

uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius 

išteklius, rengia Centro metinės veiklos ataskaitą; 

24.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

24.8. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti; 

24.9. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

24.10. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui; 

   24.11. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, 

demokratinį Centro valdymą, Centro narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, Centro veiklos 

rezultatus, personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią aplinką;  

  24.12. organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką; 

           24.13. užtikrina veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;   

  24.14. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, darbuotojų etikos kodekso reikalavimų 

laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus; 

24.15. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

24.16. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir darbuotojų atstovui svarstyti ir viešai 

skelbia savo metų veiklos ataskaitą; 

24.17. kartu su darbuotojų atstovu sprendžia Centrui svarbius aplinkos kūrimo ir kt. klausimus; 

24.18. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas 

funkcijas. 

V SKYRIUS 

CENTRO SAVIVALDA 

 

    25. Centro savivalda (toliau – darbuotojų atstovas) padeda spręsti Centrui aktualius klausimus 

bei Centro vadovui atstovauti teisėtiems Centro interesams. 



5 

         26. Darbuotojų atstovas yra darbuotojų patikėtinis, renkamas trejiems metams visuotiniame 

Centro darbuotojų susirinkime; 

         27. Darbuotojų atstovas: 

         27.1. teikia siūlymus dėl Centro tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

         27.2. pritaria Centro strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Centro darbo tvarkos 

taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro vadovo; 

         27.3. teikia siūlymus Centro vadovui dėl centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro 

vidaus struktūros tobulinimo; 

         27.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;  

         27.5. kiekvienais metais vertina Centro vadovo metų veiklos ataskaitą; 

         27.6. atstovauja jį rinkusiems darbuotojams, svarsto jų iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro 

vadovui dėl darbo tobulinimo, saugių darbo sąlygų. 

         28. Kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito jį rinkusiems Centro nariams. 

                

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 

VEIKLOS VERTINIMAS 

 

29. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Darbo kodekso ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

30. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

31. Centro vadovo ir darbuotojų veikla vertinama ir kvalifikacija tobulinama Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

32.  Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

33. Centro lėšų šaltiniai: 

33.1. valstybės biudžeto asignavimai; 

33.2. Mažeikių rajono savivaldybės asignavimai; 

33.3. pajamos gautos už teikiamas paslaugas; 

33.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

34. Centro lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Centras gali gauti paramą iš paramos teikėjų ir naudoti ją paramos teikėjų nustatytiems 

uždaviniams ir Lietuvos Respublikos įstatymais priskirtoms funkcijoms įgyvendinti. 

36. Centras buhalterinę apskaitą tvarko, finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

37. Centro finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

38. Centro veiklos priežiūrą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, 

prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Centras turi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią 

interneto svetainę, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą. 

40. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia paskelbti viešai ir informacija apie 

Centrą skelbiama Centro interneto svetainėje ir / ar vietos spaudoje. 

41. Centro Nuostatai keičiami ir papildomi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Centro 

vadovo, ar Centro savivaldos iniciatyva. 

42. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

43. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose 

išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. 

 

 

_______________________________ 

 


