
PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybes tarybos
2022m.balandlio2l d.

sprendimu Nr. lTS-57

JONAVOS SPORTO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos sporto centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Jonavos sporto

centro (toliau - Centras) teising fo*4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

[gyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencijq, buveing, veiklos teisinipagrind4, veiklos sriti, r05is,

ii[rQ, uZdavinius, funkcijas, sportinio ugdymo pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,

Centio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacij4, Centro hrt4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines

u.iklor kontrolg, Centro veiklos pneZiir4, reorganizavimo, strukttiros pertvarkos, pertvarkymo ar

likvidavimo tvark4.
2. Oficialus lstaigos pavadinimas - Jonavos sporto centras, trumpasis pavadinimas -

Jonavos SC. Centras iregistruotas Juridinir+ asmenq registre, kodas - 190309410.

3. Jonavos sporto mokykla ikurta 1966 m. rugsejo 1 d.

4. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Centro savininkas - Jonavos rajono savivaldybe, Zeimiq g. 13, LT-55158 Jonava,

kodas 111100437.
6. Centro savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Jonavos rajono

savivaldybes taryba (toliau - Taryba). Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq

[staigq istatymas.
7. Centro buveines adresas - Zeimiq g. 17, 55134 Jonava.

8. Centras yra viesasis juridinis asmuo, turi sqskaitas bankuose, antspaud4 su

Savivaldybes herbu ir savo pavadinimu.
9. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

10. Centras yra paramos gavejas.

II SKYRIUS
SAYININKo TEISEs IR PAREIGAS IGYVENDINANETOS INSTITUCIJOS

KOMPETENCIJOS

11. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:
1 I .1. tvirtina Centro nuostatus ir jq pakeitimus;

11.2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
11.3. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo ar likvidavimo;
11.4. priima sprendim4 del filialq steigimo teises aktq numatyta tvarka;

1 1.5. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, teises aktuose ir Nuostatuose

jos kompetencij ai priskirtus klausimus.



III SKYRIUS
vErKLos sRrrys IR ROSys, TIKSLAr,uLuvrNIAr, FUNKCIJOS, spoRTINIo

ucDyMo rASIEKIMUS ITEISINaNdTg DoKuMENrq tSoavIMAS

12. Centro veiklos sritis - sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla,
kodas - 93.

13. Centro veiklos ruSys:
13.1. Pagrindines veiklos ru5ys:
13.1.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
13.1.2. sportine veikla, kodas 93.1;
13.1.3. sporto irenginiq eksploatavimas, kodas 93.11.
13.2. Kitos veiklos ni5ys:
13.2.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
13.2.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 62.20;
13.2.3. poilsio sporto reikmenq nuoma ir i5perkamoji nuoma, kodas 77.21;
13.2.4. sporto irangos nuoma, kodas 77.21.40;
13.2.5. Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.6;
13.2.6. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
13.2.7. pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
13.2.8. sporto klubq veikla, kodas 93.12;
13.2.9. kita sportine veikla, kodas 93.19;
13.2.10. kitapramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
13.2.11. fizines geroves uZtikrinimo veikla, kodas 96.04;
13.2.12. kita, niekur nepriskirta, asmeil+ aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
14. Centro tikslai:
14.1. sudaryti s4lygas vaikq, jaunimo ir suaugusiq savirai5kai per sport4, suteikti ir

sistemingai gilinti pasirinktos sporto Sakos Zinias, ugdyti gebejimus ir formuoti ig[dZius, pletoti
sporto ir bendr4sias kompetencijas, siekti auk5to sportinio meistri5kumo;

14.2. Sviesti, formuoti savivaldybes teritorijoje gyvenandiq Zmoniq pozityvq poZiiiri i
sporto reik5mg sveikatai, skatinti jq fizini aktywm4, sudaryti s4lygas fiziniam aktyvumui ir sporto
pletotei ivairaus amZiaus Zmondms pagal pomegius;

14.3. vykdyti Centro sporto objektq prieZirir4 ir pletr4, uZtikrinti sporto ir kiq
paslaugq teikim4.

15. Centro uZdaviniai:
15.1. sporto priemonemis padeti ugdyti ir lavinti sveik4 asmenybg;
15.2. diegti vis4 gyvenim4 i5liekanti pomegi ir poreiki sportuoti;
15.3. ugdyti ir rengti sportininkus Centro, rajono, Lietuvos rinktinems;
15.4. nuolat ieskoti talentingq sportininkq, dalyvauti kuriant sportui gabiq vaikq

rengimo sistem4;
15.5. uZtikrinti higienos nornas, teises aktq reikalavimus atitinkandias saugias ir

sveikas sportavimo s4lygas;
15.6. organizuoti, vykdyi ir dalyvauti organizuojant rajono, regiono, Salies ir

tarptautinius sportinius renginius.
16. Centro funkcijos:
16.1. rengia Centro strateginius, metinius veiklos planus ir uZtikrina nuoseklq planq

igyvendinim4;
16.2. rengia ir vykdo pasirinkq sporto Sakq sportinio ugdymo progftImq

igyvendinim4: treniruodiq proces4, sporto varZybas, stovyklas ir kitus sporto renginius;
16.3. sudaro s4lygas sportininkams dalyvauti savivaldybes, Salies ir tarptautinese
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varZybose, sporto renginiuose;
16.4. kontroliuoja ir koordinuoja treneriq ir kitq darbuotojq darbq, rflpinasi jr1

kvalifikacijos kelimu, skatinimu;
16.5. Tarybos nustatyta tvarka moka stipendijas jauniesiems sportininkams;

16.6. Tarybos nustatyta tvarka moka premijas sportininkams ir jq treneriams uZ

sporto laimejimus;
16.7. Tarybos nustatSrta tvarka

veiklos programas;
organizuoja konkurs4 ir finansuoja sporto klubq

16.8. sudaro s4lygas Centrui funkcionuoti, uZtikrindama sanitarijos, techninius,

priesgaisrines ir darbuotojq darbo saugos ir sveikatos reikalavimus;
16.9. rengia f,rzinio aktyvumo ir sporto veiklos programas, koordinuoja ir kontroliuoja

jq vykdym4;
16.10. organizuoja sporto ir fizinio aktyvumo renginius sportininkams, rajono

gyventojams;
16.11. rengia

igyvendinan!

programq projektus, siekiant gauti nebiudZetiniq leSq, ir dalyvauja juos

16.12. teikia sporto ir kitas paslaugas Tarybos nustatyta tvarka;

16.13. bendradarbiauja su Svietimo, kultiiros, sporto ir kitomis istaigomis,
organizacijomis, Lietuvos Respublikos sporto Sakq federacijomis, sporto draugijomis ir uZsienio

sporto or garuzacijomis ;
16.14. uZtikrina teises aktq reikalavimus atitinkandias sportavimui s4lygas;

16.15. informuoja visuomeng apie Centro veikl4;
t6.16. atlieka kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose nustat5rtas funkcijas.

17. Centro nustatyta tvarka i5duodami sportinio ugdymo progftlmos ilasiekimus

itei sinanty s dokumentai.
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18. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus, uZdavinius ir atlikdamas priskirtas

funkcijas, turi Sias teises:
18.1. teises aktq nustatyta tvarka gauti informacij4, reikaling4 Centro tikslams,

uZdaviniams [gyvendinti ir funkcijoms atlikti, i5 savivaldybes institucrjq, kitq juridiniq asmenq;

18.2. konsultuotis su kitq institucijq atstovais ir specialistais, sudaryti komisijas,

darbo grupes atskiriems klausimams sprgsti;
18.3. bendradarbiauti ir pagal kompetencij4 sudaryti sutartis ir susitarimus su

juridiniais ir fiziniais asmenimis;
18.4. vykdyti Centre kultivuojamq sporto Sakq sportinio ugdymo programq

igyvendinim4 bei pasirinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius

kokybi5k4 sportini ugdym4;
18.5. teikti mokamas sporto ir kitas paslaugas pagal Tarybos patvirtintus ikainius;
18.6. i5 teisetai vykdomos veiklos gauti pajamq uZ teikiamas paslaugas ir nuomojant

Centro valdom4 turt4;
18.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatfta

tvarka;
18.8. naudotis rajono Svietimo istaigq sporto bazemis organizuojant treniruotes ir

varfubas, s4lygas ir tvarkara5dius suderinus su Svietimo istaigq vadovais;
18.9. dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;

18.10. teikti investiciniq projekq parai5kas Europos Sqiungos ar kitai finansinei

paramai gauti;
18.1 1. naudotis kitomis teisemis teises aktq nustatyta tvarka.
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19. Centro pareigos:
I 9. 1. rykdyti Nuostatuose reglamentuot4 veikl4;
19.2. sudaryti higienos norrnas atitinkandias, saugias ir sveikas sportavimo s4lygas

sportuojantiems;
19.3. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei;
19.4. nustatyta tvarka i5 savivaldybes ar valstybes biudZeto ir kitq finansavimo

Saltiniq gautas le5as naudo ti pagal patvirtintas iSlaidq s4matas ;

19.5. teikti sporto ir kitas paslaugas Tarybos nustat5rtomis warkomis;
19.6. planuoti savo veikl4, rengti strategini, metini veiklos planus;
19.7. igyvendinti Centre pasirinktq sporto Sakq sportinio ugdymo programas;
I 9. 8. suteikti sportininkams meistri5kumo pakopr+ rodiklius;
1 9. 9. suteikti treneriams kvalifikacines kategorij as ;

19.10. uZtikrinti sporto renginiq kokybg;
19.11. uZtikrinti Centro veiklos planavim4 ir jo igyvendinim4. Rengti veiklos

ataskaitas.
20. Centras gali tureti ir kitq teisiq bei pareigq, jei jos neprie5tarauja Lietuvos

Respubliko s i statymams.

V SKYRIUS
CENTRO YEIKLOS ORGAI[ZAVIMAS IR VALDYMAS

21. Centro veikla organizuojama vadovaujantis strateginiu, metines veiklos planais ir
kitais veikl4 reglamentuoj andiais dokumentais.

22. Centrui vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymq tvirtina, vieSo konkurso
biidu i pareigas skiria ir i5 jq atleidiia Savivaldybds meras.

23. Centro direktorius yra Centro biudZeto asignavimq valdytojas ir vykdo jam
pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu:

23.1. tvirtina Centro struktdr4 ir pareigybiq s4ra54, nevirsijant nustatyto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;

23.2. teises aktq nustat5rta tvarka valdo, naudoja Centro turtq, lelas ir jomis
disponuoja, rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais iStekliais, uZtikrina racionalq ir
taupq jq valdym4 ir naudojim4;

23.3. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, leidila isakymus, tvirtina
Centro darbo tvarkas, taisykles ir kontroliuoja jq vykdym4, sudaro komisijas, darbo grupes Centro

tunkcijoms atlikti;
23.4. teises aktq nustatSrta tvarka priima ir atleidlia Centro darbuotojus, skatina juos,

skiria jiems drausmines nuobaudas;
23 . 5. tvirtina darbuotoj q pareigybiq apra5ymus;
23.6. tvirtina treneriq darbo krEvius;
23.7. uZtil<rtna veiksming4 Centro vidaus kontroles sistemos sukfirim4, jos veikim4 ir

tobulinirn4;
23.8. rengia strategini ir metini veiklos planus ir jq igyvendinimo ataskaitas;
23.9. irucijuoja projektq, programq papildomoms le5oms gauti rengim4;
23.10. r[pinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti

kvalifikacij4;
23.11. sudaro sportuojantiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

darbo s4lygas;
23.12. sudaro Centro vardu sutartis ir atstovauja Centrui kitose institucijose;
23.13. organizuoja Centro dokumentq saugojim4, valdym4 teises aktq nusta$rta

tvarka;
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23.14. atsako, kad btitq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Centro nuostatq, uZ

demokratin! Centro valdym4, bendruomenes nariq informavim4, informacijos apie Centro veiklq

skelbim4, tinkam4 funkcrjq atlikim4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Centro veiklos

rezultatus.
24. Centro direktorius gali tureti ir kitq teises aktuose nustatytq pareigq.

25. Laikinai nesanti Centro direktoriq pavaduoja direktoriaus pavaduotojas arba kitas

asmuo, paskirtas teises aktq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

KVALIFIKACIJOS KELIMAS

26. Centro darbuotojai ! darb4 priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais'
27, Centro darbuotojams uZ darb4 mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

istatymq kiq teises aktq nustatyta tvarka.
28. Ceniro direktorius ir darbuotojai kvalifikacij4 kelia Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

YII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

29. Centras valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja

juo pagal lstatymus Tarybos nustafrta tvarka. [gytas i5 istaigai skirtq savivaldybes ar valstybes

lsignavimrl bei kitq finansavimo Saltiniq, nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

naudojamas ir nura$omas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatlrta tvarka.

30. Centro leSq Saltiniai:
30.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos

leSos ir Jonavos savivaldybes biudZeto le5os;

30.2. paJarios uZ teikiamas paslaugas;

30.3. pajamos nuomojant Centro valdom4 turt4;

30.4. fondq, orgarizacrjrl, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

b[dais perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

30.5. kitos teisetu bfldu igytos leSos.

31. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

32. Centro finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises akt+

nustat5rta tvarka.
33. Centro veiklos prieZi[r4 atlieka Jonavos rajono savivaldybes vykdomoji

institucija Lietuvos Respublikos teises aktq nustatSrta tvarka, prireikus pasitelkiami i5oriniai

vertintojai.
34. Centro buhaltering apskait4 tvarko Jonavos rajono Svietimo pagalbos tarnybos

Centralizuotas biudZetiniq lstaigq buhalterines apskaitos skyrius teises aktq nustat5rta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Centras reikalingus vie5ai paskelbti prane5imus ir informacij4 apie savo veiklq

skelbia Centro tinktalapyje wwwjkksc.lt, wwwjonava.lt teises aktq nustatyta tvarka.

36. Nuostatus, jq pakeitimus tvirtina Taryba.
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37. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo, kitq istatymq bei teises aktq

nustatyta tvarka.
38. Centro dokumentq valdymo ir dokumentq saugojimo

Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq istatymas, Dokumentq
taisykles, Dokumentq rengimo taisykles ir kiti aktai.

tvark4
tvarkym ir apskaitos


