
PATVLliRTINTA
Klaipe¢dds miesto savivaldybes
tarybos`` 2017 in.  Iiepos 27 d.
sprendimu Nr. T2-190

BIUDZETINES ISTAIGOS KLAIPEDOS ;`,VIESUljo" SPORTO CENTR0
NUOSTATAI   `

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Biudzetines  istaigos  Klaipedos  „Viesulo"  sporto  centro  nuostatai  (toliau  -Nuostatai)
reglameiituoja biudzetines !staigos Klaipedos „Viesulo" sporto centro (toliau -Sporto centras) teisine
forma,  savininka,  savininko  teises  ir  pareigas  igyvendinan6ia  institucija,  buvein?,  veiklos  teisini

pagrinda, sriti, rti§is, tiksla, uzdavinius, funkcijas, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavima,
savivalda,  darbuotojq  priemima i  darba, ju darbo apmokejimo tvarka ir atestacija,  le§u §altinius, ju
naudojimo  tvarka,  finansines  veiklos  kontrol?,  veiklos  priezitira,  reorganizavimo,  1ikvidavimo  ar

pertvarkymo strukttlros, veiklos ir administravimo pagrindus.
2.  !staigos  oficialus  pavadinimas  -  biudzetine  istaiga  Klaipedos  „Viesulo"  sporto  centras.

Sutrumpiiitas pavadinimas -8| „Viesulo" sporto centras. Duomenys apie Sporto centra, kaipjuridini
asmeni, kaupiami  ir saugomi Juridiniu asmenl| registre.

3.  Sporto centro teisine forma ~ biudzetine istaiga.
4.  Sporto centro buveines adresas: Naikupes g. 25  A, LT-93202 Klaipeda.
5.   Sporto  centro   savininke  -Klaipedos   miesto  savivaldybe,   kodas   111100775,   adresas:

Liepii  g.11,  LT-91502  Klaipeda.
6.  Sporto  centro  savininko  teises  ir  pareigas  igyvendinanti  institucija  -  Klaipedos  miesto

savivaldybes   taryba,   kuri   turi   Lietuvos   Respublikos   biudzetiniu   istaigu,   Lietuvos   Respublikos
§vielinio ir kituose istatymuose priskirtus igaliojimus.

7.   Sporto  centras  yra  vie§asis  juridinis  asmuo,  turintis  antspauda,  atsiskaitomaja  ir  kitas
saskaitas   Lietuvos   Respublikos   iregistruotuose   bankuose,   atributika,   savo   veikla   grindziantis
ljietuvos    Respublikos    Konstitucija,    Lietuvos    Respublikos    istatymais,    Lietuvos    Respublikos
Vyriausybes  nutarimais,  Lietuvos  Respublikos  ktino  kultdros  ir  sporto  istatymu,  Ktlno  kultdros  ir
sporto    departamento    prie    Lietuvos    Respublikos    Vyriausybes    isakymais,    Klaipedos    miesto
savivaldybes   tarybos   sprendiinais   ir   §iais   Nuostatais,   vykdo   Klaipedos   miesto   savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymus.

8.   Sporto  centro  veiklos  priezitira  vykdo  Klaipedos  miesto  savivaldybes  administracijos
Ugdymo  ir kulttiros departamento  Sporto  ir ktino kulttlros skyrius (toliau - Sporto ir ktino kultnros
skyrius).

9. Sporto centro veikla grindz.iama bendradarbiavimo, demokrati§kumo, teisingumo, vie§umo
bei vadybiniais racionalumo  ir iniciatyvu skatinimo principals.

10.  Pagrindine Sporto centro veiklos sritis ~ neformalusis vaiku ir suaugusiuju §vietimas.
I 1. Sporto centro sportinio ugdymo forma -treniruotes, varzybos, stovyklos.
12.  Sporto centro veiklos rti§ys:
12.1. pagrindine veiklos iii§is -sportine veikla, kodas 93. I ;
12.2. sporto irenginiu eksploatavimas, kodas 93.11 ;
12.3. vaiku poilsio stovyklu veikla, kodas 55.20.20;
12.4.  kita sportine veikla, kodas 93.19;
12.5. sportinis ir rekreacinis §vietimas, kodas 85.51 ;
12.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, §vietimas, kodas 85.59;
12.7. poilsiautoju ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
12.8. §vietimas, kodas 85.
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13.  Sporto  centras  vykdo  formaluti  §vietima papildan6io  ir  neformaliojo  sportinio  ugdymo

programas pagal pletojamas sporto 5akas:
13 .1.  dvira6iu sportas;
13.2.  Ialsvosios imtynes;
13.3. graiku-romenu imtynes;
13.4.  boksas;
13.5.  sunkioji atletika;
13.6.  gimnastika;
13.7.  dziudo;
13.8.  tinklinis;

13.9.  rankinis.
14.   Sportininkai,  sulauk?   19  ir  daugiau  metu,  turi  atitikti  Klaipedos  miesto  savivaldybes

tarybos patvirtintus atrankos kriterijus.

11 SKYRIUS
VEIKLOS TIKSLAS, UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

15. Sporto centro tikslas -per sporta skatinti vaiku irjaunimo savirai§ka, rengti sportininkusr
sugeban6ius  deramai  atstovauti  Klaipedos  miestui  §alies  6empionatuose  ir  pirmenybese,  Lietuvai
pasaulio ir Europos 6empionatuose.

16.  Sporto centro uzdaviniai:
16.I.  pagal  savo  veiklos  sritis  igyvendinti  Klaipedos  miesto  savivaldybes  ktino  kulttiros  ir

sporto pletros programq;
16.2.   sukurti   ugdymui   palanku  psichologini   klimatq  ir  ugdymo  erdv?,   sudaryti   salygas

vaikams irjaunimui pasirinkti Sporto centre kultivuojamq sporto §aka, ie§koti talentingu sportininku,
vykdyti ju atrankq ir ugdyma, dalyvauti kuriant sportui gabiu vaiku ugdymo sistema;

16.3.  taikyli  ugdymo  metodus,  atitinkan6ius  sportininko  amziaus  tarpsnio  ir  individualius

ypatumus, ugdymo srities specifika;
16.4. uztikrinti ugdymo kokyb? igyvendinant sportinio ugdymo krypties programas;
16.5.  nuosekliai didinti pratybu, krtiviu ir sporto varzybu masta;
16.6. vykdyti vaiku, jaunimo ir suaugusiuju sportininku optimalu bendraji ir specialvii flzini

rengima, orientavimq i viena ar kitq sporto §aka;
16.7.  pritaikyti §iuolaikinius sporto mokslo laimejimus siekiant auk§tu sporto rezultatu;
16.8.  igyvendinti neigaliuju integracijos per kdno kultrirq ir sportq programas;
16.9.   sudaryti   salygas  knno  kulttiros  ir  sporto  pletotei  ivairaus  amziaus  Zmonems  pagal

pomegius.
17.  Sporto centras vykdo §ias funkcijas:
17.1.   reiigia  neformaliojo  ugdymo  programas,  vadovaudamasis  Bendruju  i§  valstybes  ar

savivaldybiu biudzetu finansuojamu neformaliojo §vietimo programu kriteriju apra§u;
17.2.   taiko  ugdymo  metodus,  atitinkan5ius  sportininko  amziaus  tarpsnio  ir  individualius

ypatumus,  ugdymo  srities  specifika,  naudoja  ugdymo  priemones,  skatinan6ias  sportininko  fiziniu
savybiu ir fiziniu galiu vystyma;

17.3.  uztikrina  nuoseklu  planu  ir  sporto  pletros  programu  igyvendinima  bei   sportininku
ruo§ima, sportiniu rezultatu siekima, ktino kultdros ir sporto pletot? mieste, §alyje ir uz jos ribu;

17.4. vykdo mokomaj i treniruo6iu procesa, sporto varzybas, stovyklas ir sveikatq stiprinan6ius
renginius, uztikrina saugias, sveikas darbo ir treniruo6iu sqlygas;

17.5. teises aktu nustatyta tvarka apmoka starto mokesti (akreditacija), kompensuoja keliones,
nakvynes ir maitinimo i§laidas;

17.6. pagal patvirtintas programas dalyvauja ir organizuoja miesto tradicinius, regiono, §alies,
tarptautinius renginius ;
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17.7.   pagal   patvirtintus,  planus,   miesto   rinktines   (komandas)   siun6ia   dalyvauti   sporto
renginiuose    pagal    susigiminiavusiu    miestu    ir    Baltijos    miestu    sajungos    programas,    §alies
kompleksinius sporto renginius;

17.8.  kartu  su  miesto  sporto  nevyriausybinemis  organizacijomis,  miesto  sporto  mokymo
istaigomis,  formaliojo  ugdymo  istaigomis  ir  kitu  sutar6iu  pagrindu  organizuoja  ktino  kulttiros  ir
sporto renginius;

17.9. dalyvauja ir organizuoja miesto „Sportas visiems" renginius;
17.10. vykdo mokamas papildomas paslaugas teises aktu nustatyta tvarka;
17.11.  rengia  finansines  ir  statistines  ataskaitas  istatymu  numatyta  tvarka  ir  garantuoja ju

teisinguma;
17.12.   vykdo  kitas   Lietuvos   Respublikos   istatymais,   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybes

nutarimais,   Klaipedos   miesto   savivaldybes  tarybos   sprendimais   ir  kitais  teises  aktais  pavestas
funkcijas.

Ill SKYRIUS
SPORTINI0 UGDYMO VEIKLOS 0RGANIZAVIMAS

18. Sporto centro sportininku ugdymas organizuojamas vadovaujantis:
18.1.    Sportinio    ugdymo    organizavimo    tvarkos    apra§u,    patvirtintu    Klaipedos    miesto

savivaldybes administracijos direktoriaus;
18.2.  §iais Nitostatais;

18.3.  sportinio  iigdymo programomis;
18.4.  sporto varzybu kalcndoriumi;
18.5.  metiniais  sportinio ugdymo  planais,  kurie derinami  su Klaipedos miesto savivaldybes

administracija.

IV SKYRIUS
TEISES IR PAREIGOS

19. Sporto centras, vykdydamas Nuostatuose numatyta veikla, turi §ias teises:
19.1.  nustatyta tvarka gauti  le§as  i§  savivaldybes  ar valstybes  biudzeto  ir kitu  finansavimo

§altiniu, gautas le§as naudoti pagal patvirtintas i§laidu samatas;
19.2.  istatymu  ir  kitu  teises  aktu  nustatyta tvarka  sudaryti  sutartis  su  fiziniais  ir juridiniais

asmenimis pagal Sporto centro veiklos kompetencija;
19.3.  atstovauti  visose  institucijose,  kai  sprendziami  Sporto  centro  veiklos  ar  finansavimo

klausimai;
19.4.

klausimais;
19.5.

sudaryti   sutartis   su   sporto   organizacijomis   sportininku   rengimo   ir   finansavimo

sudaryti   sutartis   su   nepilname6iu   sportininku   tevais   (globejais,   rdpintojais)   del
sportininku neformaliojo §vietimo;

19.6. rinkti steigejo nustatyto dydzio mokesti uZ neformaliojo §vietimo paslaugas;
19.7.  teikti  sitilymus  del  sporto  klasiu  ar  sportininku  grupiu  formavimo  bendrojo  ugdymo

istaigose;
19.8.   mokomuju  treniruo6iu   stovyklu  metu   apgyvendinti   sportininkus   tarn  pritaikytose

patalpose prie sporto baziu;
19.9. gauti mokinio krep§elio le§u, skirtu neformaliajam vaiku §vietimui;
19.10. gauti parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paranos istatymo nustatyta tvarka;
19.11.  propaguojant  ktino  kultnra  ir  sporta  bei  olimpines  idejas,  bendradarbiauti  su  Kano

kulttiros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Lietuvos tautiniu olimpiniu
komitetu, Lietuvos studentu sporto asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas visiems", tarptautinemis
sporto organizacijomis, auk§tosiomis mokyklomis ir kitomis istaigomis, organizacijomis.
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20.   Sporto  centras  gali  tureti  ir  kitu  teisiu,  jei  jos  neprie§tarauja  Lietuvos  Respublikos

istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.
21. Sporto centras privalo:
21.1. uztikrinti kokybi§ka ir saugu sportini ugdyma, atviruma vietos bendruomenei;
21.2. igyvendinti vystomos sporto §akos pletojimo programas;
21.3. rengti trumpalaike ir ilgalaik? strategijas;
21.4. rtipintis sporto renginiu kokybe;
21.5.  rengti  Sporto  centro  veiklos planus,  finansines,  veiklos  ir statistines ataskaitas,  atlikti

Sporto  centro  veiklos  analiz?  ir  teikti  jas  Sporto  ir  ktino  kultaros  skyriui  bei  kitoms  istatymu
nustatytoms institucijoms;

21.6.   uztikrinti   kokybi§ka  ugdymo  programu  vykdyma,   atviruma  vietos  bendruomenei,
ugdymo sutar6iu sudaryma ir sutartu isipareigojimu vykdyma.

V SKYRIUS
DARBO 0RGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Sporto centrui vadovauja direktorius, kuri teises aktu nustatyta tvarka skiria i pareigas :
atleidziai§juKlaipedosmiestosavivaldybestaryba.Savivaldybesmerasfunkcijas,susijusiassuvistr
biudzetiniu istaigu vadovu darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitu teises aktu
nustatyta tvarka  igyvendina pats  arba  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  istatymo  nustatytais
atvejais savivaldybes mero pareigas laikinai einantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys.

23.  Sporto centro direktorius:
23.1. organizuoja Sporto centro strateginio veiklos plano rengima;
23.2.  vadovauja  Sporto  centro  darbui,  organizuoja,  planuoja,  kontroliuoja  Sporto  centro

veikla;
23.3. uztikrina, kad britu laikomasi istatymu ir kitu teises aktu;
23.4.  istatymii  nustatyta  tvarka  priima,  perkelia,  nu§alina  nuo  darbo,  atleidzia  i§  darbo  ir

laikinai paskiria eiti  pareigas Sporto centro darbuotojus;
23.5.  uztikrina racionalu ir taupu le§u bei turto naudojima, veiksminga Sporto centro vidaus

kontroles sistemos suktirima, jos veikimq ir tobulinima;
23.6.   tvirtina  Sporto  centro  darbuotoju  pareigybiu  apra§ymus,  nustatydamas  pareigybes

paskirti, Iygius, specialiuosius pareigybes reikalavimus, funkcijas bei pavalduma;
23.7.nustatoSportocentrodarbuotojutamybiniusatlyginimus,pareiginealga(menesinealga

-pastovioji ir kintamoji dalis arba pastovioji dalis), taiko drausmines nuobaudas, vertina kasmetiiv

juveikla,skiriapriemokas,premijas,pa§alpasnevir§ydamasSportocentroskirtudarbouzmokes6iui
asignavimii;

23.8.  Ieidzia jsakymus, organizuojaju vykdymo kontrol?;
23.9. tvirtina Sporto centro programas ir ataskaitas, rengia sportines veiklos sutartis istatymu

nustatyta tvarka;
23.10. Sporto centro vardu sudaro sandorius ir atstovauja Sporto centrui;
23.11. uztikrina Sporto centro darbuotoju kvalifikacijos tobulinima;
23.12. uztikrina Sporto centro darbuotoju darbu sauga;
23.13.  atsako  uZ  Sporto  centro  administracin?  ir  tikin?  veikla,  tinkama le§u naudojima bei

savo funkciju ir pareigu vykdyma;
23.14.   atsako   uZ   daugiame6iu   ir   metiniu   Sporto   centro   veiklos   prograTu   rengimo

organizavima,  ju   vykdymo   kontrole,   taip   pat   uZ   programu   sapatu   sudaryma   ir   vykdyma,
nevir§ydamas  patvirtintu  asignavimu,  efektyvu,  atitinkanti  programose  nustatytus  tikslus  paskirtu
asignavimu naudoj ima;

23.15.  nevir§ydamas  Klaipedos  miesto  savivaldybes  administracijos  direktoriaus  nustatyto
didziausio  leistino  pareigybiu  skai6iaus  ir asignavimu  valdytojo  skiriamu  le§u  darbo  uzmokes6iui,
tvirtina Sporto centro pareigybiu sara§a.

24. Sporto centre veiklos klausimams spr?sti yra sudaroma pedagogu taryba.
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25.   Pedagogu  taryba  sudaro   Sporto  centro  direktorius,  jo  pavaduotojas,   Sporto   centro
treneriai. Pedagogu tarybai vadovauja Sporto centro direktorius.

26.  Pedagogu tarybos posedziai rengiami  ne re6iau kaip viena karta per ketvirti.  Prireikus i
posedzius kvie6iami ir kitu instituciju atstovai.

27. Pedagogu taryba svarsto ir teikia pasitilymus:
27.1. del Sporto centro metinio darbo plano, teikiamu programu ir ju vykdymo eigos;
27.2. del sporto §aku teoriniu ir praktiniu mokymo problemu;
27.3. del Sporto centro tikslu ir uzdaviniu igyvendinimo;
27.4. del sportinio ugdymo grupiu sudarymo, treneriu savaitiniu darbo krfuviu;
27.5. del Sporto centro i§laidu ir pajamu samatos;
27.6. del sportinio ugdymo darbo gerinimo Sporto centro administracijai;
27.7.   del   sportininku   skatinimo,  ju   §alinimo   i§   Sporto   centro   ir   kitais   vidaus   tvarkos

klausimais;
27.8. del sportininku elgesio taisykliu.
28.Pedagogutarybosnutarimaiyrateiseti,jeiposedyjedalyvaujanemaziaukaipdutre6daliai

nariu. Nutarimai priimami balsu dauguma.
29.  Sporto centro taryba (toliau -Taryba) -auk§6iausias Sporto centro savivaldos organas.

Taryba telkia Sporto centro sportininkus, trenerius, tevus (globejus, rfupintojus), vietos bendruomen?
Sporto  centro  valdymui  aktualiais  klausimais.  Jq  sudaro  6  nariai:  du  treneriu,  du  tevu  (globeju,
rripintoju) ir du sportininku atstovai.

30.  Trenerius  i  Taryba  sialo  Sporto  centro  pedagogu  taryba.  Tevai  (globejai,  rtipintojai)  i
Taryba   renkami   visuotiniame   tevu   (globeju,   rnpintoju)   susirinkime.   Sportininku   atstova   sitilo
sportininku susirinkimas. Tarybos sudetis tvirtinama Sporto centro direktoriaus isakymu.

31. Tarybos pirmininka ir sekretoriq renka tarybos nariai atviru balsavimu pirmame Tarybos

posedyje.  Sporto  centro  direktorius  ir jo  pavaduotojai  negali  btiti  Tarybos  pirmininku.  Posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja 2/3  visu jos nariu. Nutarimai teiseti, jei jie priimami dalyvaujan6iu narlu
balsu dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

32.   Posedzius   §aukia   Tarybos   pirmininkas.   Apie   posedzio   laikq   ir   svarstyti   parengtus
klausimus  pirmininkas   informuoja  narius  ne  veliau  kaip  pries   3   dienas  iki  posed2io  pradzios.
Posedziai kvie6iami ne re6iau kaip du kartus per metus. Prireikus gali btiti su§auktas neeilinis posedis.

I posedzius gali btiti kvie6iami Sporto centro remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
33.  Tarybos  nariai  uZ  savo  veikla  viena  karta  per metus  atsiskaito juos  rinkusiems  Sporto

centro bendruomenes nariams. Tarybos nario igaliojimai nutrtiksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas,
kai jis  iiebegali eiti  savo  pareigu del  sveikatos bnkles, atsistatydina,  pripazistamas neveiksniu arba
kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

34. Taryba:
34.1.   teikia  sitilymus  del   Sporto  centro   strateginiu  tikslu,   uzdaviniu  ir  ju  igyvendinimo

priemoniu, del ugdyino proceso strategijos ir jos tobulinimo;
34.2. pritaria Sporto centro strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos

taisyklems,  kitiems  Sporto  centro  veikla  reglamentuojantiems  dokumentams,  teikiamiems  Sporto
centro direktoriaus;

34.3.  teikia sitilymus Sporto centro direktoriui del Nuostatu pakeitimo ar papildymo,  Sporto
centro strukttiros tobulinimo;

34.4.   i§klauso  Sporto  centro  metines  veiklos  ataskaitas  ir  teikia  sinlymus  Sporto  centro
direktoriui del veiklos tobulinimo, saugiu ugdymo ir darbo salygu sudarymo;

34.5. teikia sinlymus Klaipedos miesto savivaldybes tarybai arjos igaliotai institucijai, Sporto
centro direktoriui del materialinio aprtipinimo ir le§u panaudoj imo;

34.6.   svarsto   Sporto   centro   treneriu,   tevu   (globeju,   rtipintoju),   sportininku   savivaldos
instituciju ar bendruomenes nariu iniciatyvas ir teikia sitilymus Sporto centro direktoriui;

34.7.  teikia sitilymus  del  Sporto centro pajamu ir i§laidu samatos,  le§u paskirstymo,  Sporto
centro ckines ir finansines veiklos, vasaros sporto stovyklu sportininkams organizavimo;
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34.8.priimanutarimuskitais,teisesaktunustatytaisarSportocentrodirektoriausteikiamais,
klausimais.

VI SKYRIUS
TURTAS IR LESOS

35.  Sporto  centras  i§  savivaldybes biudzeto  skirtus asignavimus naudoja pagal  asignavimu
valdytojo   patvirtintas   sapatas,   vadovaudamasis   savininko   patvirtintais   Savivaldybes   biudzeto
vykdymo  ir atskaitomybes  bei  Savivaldybes biudzeto  specialiuju programu sudarymo  ir vykdymo
tvarkos apra§ais ir kitais teises aktais.

36.    Sporto   centro   turta,   valdoma   patikejimo   teise,   sudaro   nekilnojamasis,   ilgalaikis
materialusis  ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, pinigines le§os ir kitas su Sporto
centro  veikla  susij?s  turtas.  Sporto  centras  §i  turta  valdo,  naudoja  ir  disponuoja juo  teises  aktu
nustatyta tvarka.

37. Sporto centro le§u §altiniai gali buti:
37.1. savivaldybes ir valstyt)es biudzeto asignavimai;
37.2. Ie§os, gautos i§ vaiku tevu (globeju, rtipintoju) uZ neformaliojo §vietimo paslaugas;
37.3. Ie§os, gautos, uZ suteiktas paslaugas;
37.4. Ie§os ir turtas, gauti kaip parama;
37.5.  Ie§os, gautos i§ mokinio krep§elio, skirtos neformaliajam vaiku §vietimui;_   _i_     ___+_,`     1,1„1`n     faAa1.a

37.6.  Ie§os,  gautos  kitu  teisetu  badu  (Lietuvos  olimpinio-sporto  centro,  klubu,  federaciju,
J /...  Ic;buD,  gaiiiuo  io  iiivi`iiliu  |`.yr -----,------

Lietuvos  tautinio  olimpinio  komiteto  dotacijos,  skirtos  olimpines  rinktines,  nacionalines  rinktines
nariamsirperspektyviemssportininkamsrengti,beikompensacijosuZparengtussportininkus).

38.   Sporto  centras  le§as,  gautas  i§  asignavimu  valdytojo,  naudoja  tik  pagal  asignavimu
valdytoju  patvirtintas  i§laidu  samatas.   Kitas  le§as  Sporto  centras  naudoja  Lietuvos  Respublikos

istatymu ir kitu teises aktq nustatyta tvarka.
39.  Sporto  centro  direktorius,  pazeid?s  biudzetiniu  asignavimu  paskirstymo  ir  naudojimo

tvarka, atsako pagal Lietuvos Respublikos istatymus.
40.    Sporto    centro    buhalterine    apskaita    organizuojama    ir    atsiskaitomybe    tvarkoma,

vadovaujantisbiudzetiniuistaigubuhalterinesapskaitostaisyklemisirKlaipedosmiestosavivaldybes
tarybos patvirtinta tvarka.

VII SKYRIUS
VEIKLOS PRIEzltJRA IR FINANSINE KONTROLE

41.   Sporto  centro  veikla  kontroliuojama  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  istatymais,
savivaldybes instituciju patvirtintais dokumentais ir kitais teises aktais.

42. Sporto centro finansines veiklos kontrole atliekama istatymu ir kitu teises aktu nustatyta
tvarka. 43.    sporto    centro    administracija    priva|o    pateikti    steigejui,    savivaldybes    kontroles

institucijoms,  Sporto  ir  ktino  kulttiros  skyriui ju  reikalaujamus  su  Sporto  centro  veikla  susijusius
dokumentus.

44.SportocentrodirektoriusuZsavoveiklaatsiskaitokiekvienaismetais-pateikiasteigejo
teises ir pareigas igyvendinan6iai institucijai metine vadovo ataskaita.

45.  Sporto  centro  vidaus  auditas  atliekamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  vidaus
kontrolesirvidausauditoistatymuirkitaisvidausauditareglamentuojan6iaisteisesaktais.

46.   Sporto  centro  buhalterine  apskaita  organizuojama  ir  finansiniu  biudzeto  vykdymo
ataskaitu  rinkiniai  sudaromi  ir  teikiami  Lietuvos  Respublikos  buhalterines  apskaitos  istatymo,
LietuvosRespublikosvie§ojosektoriausatskaitomybesistatymoirkituteisesaktunustatytatvarka.
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VIII SKYRIUS
DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIM0 TVARKA

47.  Sporto  centro  darbuotoju  darbo  santykius  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  darbo
kodeksas,    Lietuvos  Respublikos  valstybes  ir  savivaldybiu  istaigu  darbuotoju  darbo  apmokejimo
istatymas ir kiti teises aktai.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48.   Sporto   centro   dokumentu   valdymo   ir   saugojimo   tvarka   reglamentuoja   Lietuvos
Respublikos   dokumentu   ir   archyvu   istatymas,   Dokumentu   tvarkymo   ir   apskaitos   taisykles,
Dokumentu rengimo taisykles ir kiti teises aktai.

49.   Sporto   centras   reorganizuojamas   ar   likviduojamas   Lietuvos   Respublikos   istatymu
nustatyta tvarka.

50.    Sporto    centras    iregistruojamas,    perregistruojamas    ir    i§registruojanas    Lietuvos
Respublikos istatymu nustatyta tvarka.

51.  Sporto  centras  turi  teises  aktu  nustatytus  reikalavimus  atitinkan6ia  intemeto  svetain?,
kurioje  skelbiami  vie§i  pranc§imai  ir  informacija  visuomenei  apie  Sporto  centro  veikla teises  aktu
nustatyta tvarka ir terminais.

52.  Savininko  teises  ir

§iuos Nuostatus.
pareigas  igyvendinanti  institucija  turi  teis?  tvirtinti,  keisti  ir  pildyti

D;elf;ftTct`"/

c5hottw"fa,


