
 
 
 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS  
DĖL PANEVĖŽIO ATVIRO JAUNIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO 
 

2016 m. birželio 30 d. Nr. 1-190 
Panevėžys 

 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21           

punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 5             

straipsnio 3 ir 4 dalimis, 6 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Panevėžio miesto savivaldybės               

jaunimo reikalų tarybos 2015-09-29 posėdžio protokolą Nr. 15-3 ir 2015-12-21 posėdžio protokolą            

Nr. 15-6, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  nusprendžia: 

1. Įsteigti Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą – Panevėžio atvirą jaunimo          

centrą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.: 

1.1. biudžetinės įstaigos pavadinimas – Panevėžio atviras jaunimo centras; 

1.2. biudžetinės įstaigos buveinė – Ramygalos g. 18, LT-36231 Panevėžys; 

1.3. biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio          

miesto savivaldybės taryba; 

1.4. steigimo tikslas – vykdyti atvirą darbą su jaunimu ir skatinti jaunimo           

nevyriausybinių organizacijų plėtrą savivaldybės teritorijoje: 

1.4.1. ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą        

asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti           

visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas; 

1.4.2. vykdyti jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų       

prevenciją; 

1.4.3. padėti jaunimui integruotis į kultūrinį, socialinį, ekonominį, pilietinį savivaldybės ir          

šalies gyvenimą. 

2. Patvirtinti Panevėžio atviro jaunimo centro nuostatus (pridedama). 

3. Įgalioti Panevėžio miesto savivaldybės merą Rytį Mykolą Račkauską pasirašyti         

biudžetinės įstaigos Panevėžio atviro jaunimo centro nuostatus. 

4. Pavesti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Juknai        

organizuoti konkursą į Panevėžio atviro jaunimo centro direktoriaus pareigas. 
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5. Įgalioti Panevėžio miesto savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjo          

pavaduotoją Albertą Dragūną atstovauti steigiamos biudžetinės įstaigos savininkui VĮ Registrų          

centro juridinių asmenų tvarkytojui teikiant registruoti steigiamą biudžetinę įstaigą, pasirašyti          

registro tvarkytojui teikiamus prašymus, gauti įregistruotus biudžetinės įstaigos nuostatus ir atlikti           

visus su steigimu susijusius veiksmus. 

 
 
 

Savivaldybėas meras  Rytis Mykolas Račkauskas 
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PATVIRTINTA 
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-190 

 
 

PANEVĖŽIO ATVIRO JAUNIMO CENTRO NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Panevėžio atviras jaunimo centras (toliau – Centras) yra Panevėžio miesto          

savivaldybės neformaliojo ugdymo biudžetinė įstaiga, vykdanti atvirą darbą su jaunimu, teikianti           

socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudaranti sąlygas jaunimo          

užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis. 

2. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą          

su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. 

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos        

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos         

Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos          

pagrindų įstatymu, Vaiko teisių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,          

Neformaliojo švietimo koncepcija ir kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais nuostatais. 

4. Centro pavadinimas – Panevėžio atviras jaunimo centras. 

5. Centras įsteigtas 2016 m. rugsėjo 1 d. 

6. Centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

7. Centro adresas: Ramygalos g. 18, LT-36231 Panevėžys. 

8. Centro kodas:  

9. Centro steigėja – Panevėžio miesto savivaldybė, kodas 288724610, adresas: Laisvės          

a. 20, LT-35200 Panevėžys, Lietuvos Respublika. 

10. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

11. Centras išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų. 

12. Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais: 

12.1. atvirumo – Centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms        

gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams; 

12.2. prieinamumo – Centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui          

nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių             
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įsitraukimo galimybes. Įstaigos steigėjas tvirtina įstaigos darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į           

Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje; 

12.3. savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra            

paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu; 

12.4. aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant          

sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo; 

12.5. orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu           

orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai,             

kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs. 

13. Centras gali turėti filialų ir padalinių. 

 
II SKYRIUS 

CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS 
KOMPETENCIJA 

 
14.  Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba.  

15. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: 

15.1. tvirtina Centro nuostatus; 

15.2. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;  

15.3. kontroliuoja Centro lėšų apskaitą ir panaudojimą; 

15.4. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių; 

15.5. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo; 

15.6. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo; 

15.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos           

įgaliojimus; 

15.8. priima sprendimą dėl Centro filialo ar padalinio steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

15.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės          

aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

16. Centro savininko teises ir pareigas, neišvardytas šiuose nuostatuose ir nepriskirtas          

išimtinei Savivaldybės tarybos ar mero kompetencijai, įgyvendina Savivaldybės administracijos         

direktorius. 

 
III SKYRIUS 

CENTRO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS POBŪDIS 
 

17. Centro veiklos rūšys:  
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1.1. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);  

1.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);  

1.3. kultūrinis švietimas (85.52);  

1.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);  

1.5. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);  

1.6. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla          

(88.99);  

1.7. kitas mokymas (85.5);  

1.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);  

1.9. kita sportinė veikla (93.19);  

1.10. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9);  

1.11. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos            

įrašų leidybos veikla (59);  

1.12. reklama (73.1);  

1.13. fotografavimo veikla (74.2);  

1.14. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma (77.33);  

1.15. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20).  

2. Centro vizija: Atviras jaunimo centras – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo            

poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai. 

3. Centro misija: atviras daugiafunkcis jaunimo saviraiškos, užimtumo, konsultavimo,        

informavimo centras, atitinkantis jaunimo poreikius, padedantis spręsti jaunimo problemas, stiprinti          

jaunimo motyvaciją įsitraukti į miesto ekonominį, socialinį, pilietinį gyvenimą, telkiantis dalyvauti           

sprendžiant jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas. 

4. Centro tikslai: 

4.1. ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą        

asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti           

visuomenės gyvenime, taip pat plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas; 

4.2. vykdyti jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų       

prevenciją;  

4.3. padėti jaunimui integruotis į kultūrinį, socialinį, ekonominį, pilietinį Savivaldybės ir          

šalies gyvenimą. 

5. Centro uždaviniai:  
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5.1. sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose        

veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones; 

5.2. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos           

asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

5.3. sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius          

atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius. 

 
IV SKYRIUS 

CENTRO FUNKCIJOS IR PAPILDOMA VEIKLA 
 

6. Centras vykdo šias funkcijas: 

6.1. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis; 

6.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių        

ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas; 

6.3. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus        

sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį; 

6.4. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės-psichologinės ar         

krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms; 

6.5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su            

jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo         

organizacijomis, bendruomene, vaiko teises įgyvendinančiomis ir pagalbą vaikams, šeimai         

teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais,          

seniūnijomis; 

6.6. plėtoja ir palaiko ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis darbo           

biržomis ar jaunimo darbo centrais; 

6.7. kartą per metus įsivertina centro tikslus, veiklos kokybę ir poveikį jauniems           

žmonėms; 

6.8. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu; 

6.9. užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi. 

7. Centras gali vykdyti papildomą veiklą: 

7.1. organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą ir pozityvų požiūrį į sveiką          

gyvenseną; 

7.2. vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinio ugdymo, socialinės         

reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas; 
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7.3. vykdyti veiklą už Centro ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko; 

7.4. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais,          

broliais, seserimis ir pan.); 

7.5. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas; 

7.6. dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos        

įstatymo (Žin., 2011, Nr. 86-4142) nuostatomis; 

7.7. pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas        

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214;            

2010, Nr. 157-7969) 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose; 

7.8. bendradarbiauti su centrais, esančiais kituose regionuose, užsienio šalyse. 

 
V SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 
 

8. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises: 

8.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus; 

8.2. gauti reikiamą informaciją iš Savivaldybės, kitų valstybės, savivaldybių institucijų,         

mokyklų; 

8.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis        

ir organizacijomis. 

8.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje; 

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu savivaldybės          

turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

8.6. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius; 

8.7. konsultuotis su kitų institucijų ir įstaigų atstovais, specialistais, atskiriems         

klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes; 

8.8. Savivaldybės nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas; 

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

8.10. inicijuoti ir vykdyti projektus ir programas; 

8.11. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose; 

8.12. suderinęs su steigėju, steigti filialus, padalinius ir viešąsias įstaigas; 

8.13. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

9. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių          

įgyvendinimą. 
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VI SKYRIUS 
CENTRO VALDYMAS 

 
10. Centro vadovas – direktorius yra vienasmenis centro valdymo organas. Direktorius į           

pareigas skiriamas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Centro direktorius: 

11.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir           

atliekamos nustatytos funkcijos; 

11.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų; 

11.3. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose institucijose;  

11.4. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų          

užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas; 

11.5. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašus, neviršijant nustatyto didžiausio         

leistino pareigybių skaičiaus; 

11.6. derina su administracija einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, nustatyta tvarka          

teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas; 

11.7. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles; 

11.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto ir žmoniškųjų išteklių panaudojimą, atsako už            

visą Centro veiklą; 

11.9. atsako už tinkamą veiklos organizavimą; 

11.10. sudaro sąlygas veikti Panevėžio atviro jaunimo centro tarybai; 

11.11. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų        

sprendimais ir pareigybės aprašymu. 

12. Centro darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose. 

 
VII SKYRIUS 

CENTRO SAVIVALDA 
 

13. Centro taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti Centrą          

lankantį jaunimą, tėvus (globėjus) ir darbuotojus svarbiausiems Centro veiklos tikslams įgyvendinti,           

uždaviniams spręsti. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos           

bendruomenės, rėmėjų atstovai. 

14. Centro tarybą sudaro 5–7 nariai. 

15. Centro tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos          

pirmininkas. 
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16. Centro taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir           

renkama. 

17. Centro taryba renkama delegavimo principu, siūlant Centrą lankančio jaunimo, tėvų,          

darbuotojų, vietos bendruomenės atstovus.  

18. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami            

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną             

kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Centro             

direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu,           

posėdžiai yra protokoluojami. 

19. Centro tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės          

nariams. 

20. Centro tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės         

aktams, Centro direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų              

nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

21. Centro taryba: 

21.1. teikia siūlymus dėl Centro veiklos perspektyvų, strategijos, pagrindinių darbo         

krypčių, aprobuoja metinį veiklos planą, analizuoja jo įgyvendinimą, pakeitimus ir papildymus; 

21.2. teikia siūlymus dėl Centro nuostatų pakeitimų ir papildymų, nustatant Centro          

struktūrą, tvirtinant darbo tvarkos taisykles; 

21.3. išklauso Centro veiklos ataskaitą; 

21.4. teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Centro strategijos ir veiksmų plano; 

21.5. teikia siūlymus dėl Centro vadovų atestacijos; 

21.6. sprendžia kitus svarbiausius Centro veiklos klausimus. 

 
VIII SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 
 

22. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta           

tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

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

aktų nustatyta tvarka. 

 
XI SKYRIUS 

CENTRO TURTAS, FINANSAVIMAS IR AUDITAS 
 

24. Centro lėšų šaltiniai yra šie: 
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24.1. Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai; 

24.2. kitos teisėtai gautos lėšos. 

25. Centro savininko jam perduotas ir Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso           

Centro savininkui, o Centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.  

26. Centro lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas         

programų sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos. 

27. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos ir administracija turi teisę įstatymų          

nustatyta tvarka tikrinti Centro ūkinę, finansinę ir darbo su jaunimu veiklą. 

 
X SKYRIUS 

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA 
 

28. Teisę siūlyti Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai keisti ar           

pildyti Centro nuostatus turi Centro direktorius. 

29. Centro nuostatai keičiami, papildomi direktoriaus, tarybos ar steigėjo iniciatyva,         

Centro tarybai pritarus. 

 
XI SKYRIUS 

REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS 
 

30. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Centro savininko teises ir         

pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka. 

31. Centras negali būti pertvarkomas į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų           

nustatytus atvejus. 

 
XII SKYRIUS 

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS 
 

32. Vieši pranešimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt ir        

Centro interneto svetainėje.  

______________________ 


