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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRĄ  
 

2021 m. balandžio 27 d. Nr. T-IX-634 
Varėna 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos 
biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir 
pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu 
Nr. 883 „Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 
sąrašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Varėnos rajono savivaldybės mero 2021 
m. kovo 9 d. potvarkiu Nr. MV-7 „Dėl darbo grupės sudarymo“, nutarimą (2021 m. kovo 23 d. protokolas 
Nr. 2), Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Sutikti reorganizuoti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Varėnos moksleivių kūrybos centrą, prijungiant 
jį prie Varėnos švietimo centro. 

2. Nustatyti, kad: 
2.1. reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą 

optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius pavestoms 
funkcijoms vykdyti, gerinti paslaugų kokybę; 

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas; 
2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Varėnos moksleivių kūrybos centras; 
2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Varėnos švietimo centras;  
2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Varėnos švietimo centras, kurio savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba; 
2.6. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos funkcijos: 
2.6.1. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.); 
2.6.2. rengia ir siūlo kitų parengtas programas, aprobuotas Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos; 
2.6.3. rengia ir dalyvauja projektuose, organizuoja įvairių sričių darbuotojų tobulinimąsi bei 

kultūrinį švietimą; 
2.6.4. ieško galimybių švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę patirtį kvalifikacijos 

tobulinimo institucijose, organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą ir gerosios patirties sklaidą; 
2.6.5. kaupia ir skolina švietimo įstaigoms technines bei metodines priemones; 
2.6.6. teikia informaciją apie mokomąją medžiagą bei naudojimąsi ja, konsultuoja rengiant 

projektus, programas; 
2.6.7. kaupia ir teikia metodinę, techninę ir konsultacinę paramą dėl naujų technologijų 

panaudojimo ugdymo procese; 
2.6.8. teikia pagalbą norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą; 
2.6.9. teikia pagalbą ieškantiems darbo, padeda įgyti naujų mokėjimų ir įgūdžių; 
2.6.10. kaupia ir skleidžia informaciją apie fondus, įvairias iniciatyvas; 
2.6.11. konsultuoja projektų vadybos klausimais; 
2.6.12. padeda rajono gyventojams tapti aktyviais demokratinės visuomenės piliečiais; 
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2.6.13. koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 
Varėnos rajone įgyvendinimą; 

2.6.14. padeda vykdyti asociacijos „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ veiklą; 
2.6.15. organizuoja Varėnos rajono savivaldybės mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus 

pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir 
kitų renginių grafiką bei koordinuoja rajono savivaldybės mokinių dalyvavimą Lietuvos mokinių 
dalykinių olimpiadų ir konkursų zoniniuose bei baigiamuosiuose etapuose. 

2.6.16. įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, 
psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko 
brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą; 

2.6.17. siūlo ugdymo formas, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją 
pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą; 

2.6.18. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 
problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 
prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais; 

2.6.19. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 
vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 
asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir 
ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo 
naujoves; 

2.6.20. inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės 
pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims; 

2.6.21. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, 
psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 

2.6.22. rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti 
specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti 
specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas 
spręsti; 

2.6.23. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi 
poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo 
organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo 
veiksmingumą; 

2.6.24. renka, kaupia ir teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves 
bei verslo sąlygas Varėnos rajone, propaguoja pažangias ekonomines idėjas visuomenėje; 

2.6.25. rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, 
objektus ir vietoves; 

2.6.26. teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai 
ir kitoms turizmo informacijos bazėms; 

2.6.27. gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus, 
koncertus, sporto ir kitus renginius bei prekiauti suvenyrais; 

2.6.28. skatina rajono bendruomenės verslumą ir vietos iniciatyvas, pristato jas internetinėje 
svetainėje; 

2.6.29. reprezentuoja Varėnos rajoną, pristato turizmo ir verslo galimybes parodose; 
2.6.30. rengia kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas skirtas turizmo ir verslo 

sektoriams; 
2.6.31. dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos turizmui, smulkiam ir 

vidutiniam verslui programose ir projektuose. 
2.6.32. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis; 
2.6.33. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, 

sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas; 
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2.6.34. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai 
integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį; 

2.6.35. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių 
įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms; 

2.6.36. renka, kaupia ir nemokamai teikia jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, 
susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoja 
jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais; 

2.6.37. ugdo jaunimo verslumą.  
2.6.38.formuoja ugdymo turinį, atsižvelgdama į švietimo įstaigos savininko strategiją ir 

bendruomenės narių poreikius bei mokyklos  resursus; 
2.6.39. rengia ir įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo programas; 
2.6.40.organizuoja ir įgyvendina Centro, rajono ir šalies švietimo, kultūrinius ir kitus projektus; 
2.6.41.vykdo neformaliojo vaikų švietimo programas mokinių atostogų metu pagal švietimo 

įstaigos savininko nustatytą tvarką; 
2.6.42. užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką; 
2.6.43. dalyvauja vaikų ir jaunimo socializacijos, kryptingo užimtumo bei kitose šalies bei rajono 

programose, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į kūrybinę veiklą; 
2.6.44. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 
.3. Įpareigoti: 
3.1. Varėnos moksleivių kūrybos centro ir Varėnos švietimo centro direktorius:  
3.1.1. per 10 dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti 

Varėnos moksleivių kūrybos centro (reorganizuojama įstaiga) ir Varėnos švietimo centro (dalyvaujanti 
reorganizacijoje įstaiga) reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – reorganizavimo sąlygų aprašas) ir apie 
reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbti viešai šių įstaigų nuostatuose nurodytuose šaltiniuose ir 
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka pranešti raštu visiems šių įstaigų 
kreditoriams; 

3.1.2. ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų viešojo paskelbimo dieną reorganizavimo 
sąlygų aprašą pateikti Juridinių asmenų registrui. 

3.2. Varėnos švietimo centro direktorių parengti Varėnos švietimo centro nuostatų projektą ir iki 
2021 m. birželio 10 d. pateikti jį tvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybai. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 
36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 
per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos. 

 

 
Savivaldybės meras         Algis Kašėta 
 
 
Švietimo skyriaus vedėja 
 
Stasė Bingelienė 
2021-04-27 
 
 
 


