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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 ATVIROJO JAUNIMO CENTRO NUOSTATAI  

  

   I SKYRIUS 

   BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Atvirojo jaunimo centro nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – 

Biblioteka) Atvirojo jaunimo centro (toliau – Centras) priklausomybę, savininką, savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, Centro veiklos tikslus, uždavinius, principus, rūšis, funkcijas, 

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

apmokėjimo tvarką, Centro turto, lėšų naudojimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo 

tvarką.  

2. Centras yra Bibliotekos padalinys vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis 

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

laisvalaikio užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, 

socializuotis Nuostatuose nustatyta apimtimi.  

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, Jonavos rajono 

savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais Nuostatais.  

4. Oficialus Centro pavadinimas – Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Atvirasis jaunimo centras. Trumpas Centro pavadinimas – Jonavos Atvirasis jaunimo centras.  

5. Centro buveinė: Vasario 16 –osios g. 31, LT-55164 Jonava.  

6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos  rajono 

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymas.  

7. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

8. Centras išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Jonavos rajono 

savivaldybės viešajai bibliotekai.   

  

            II SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, VEIKLOS RŪŠYS  

  

9. Centro veiklos tikslai:  

9.1. ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas;;  

9.2. padėti jaunimui aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus;  

9.3. lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius. 

10. Centro uždaviniai:  

10.1. ugdyti socialinius jauno žmogaus įgūdžius, suteikti erdvę jaunam žmogui ugdytis ir 

individualiai augti, skatinti jį prisiimti atsakomybę įvairiose situacijose įvairiomis priemonėmis;  

10.2. užtikrinti  sąlygas jaunimui socializuotis, bendrauti, atsižvelgiant į jaunimo poreikius 

ir tai, kas jam svarbu, jaunimo kasdienybę aptarti jam priimtiniausiu būdu; 

10.3. sudaryti galimybes prasmingai praleisti laisvalaikį; 

10.4. vykdyti pirminę tabako, alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, 

nusikalstamumo prevenciją; 
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10.5. padėti jaunimui atrasti ir įsivardyti savo privalumus ir gebėjimus; 

10.6. skatinti jaunimo savarankiškumą, kūrybiškumą, padėti jam įgyvendinti savo idėjas ir 

tikslus; 

10.7. individualiai konsultuoti ir informuoti į įvairias problemines situacijas patekusį 

jaunimą, padėti jam spręsti problemas; 

10.8. įtraukti į veiklas socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunus 

žmones. 

11. Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atvirojo darbo su jaunimu principais:  

11.1. atvirumo – Centras yra atviras socialinės ir kultūrinės situacijos pokyčiams, įvairioms 

gyvenimo situacijoms, sąlygoms, jaunimo pasaulėžiūrai ir  orientuotas į jaunimo poreikius;  

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

nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių 

įsitraukimo galimybes. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius tvirtina Centro 

darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų 

žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;  

11.3. abipusės pagarbos – darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu, turi gerbti 

jaunimo pasirinktą gyvenimo būdą, kuris gali skirtis nuo jų asmeninių vertybių. Darbuotojai, 

vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu, laikosi konfidencialumo bei profesinės etikos principų; 

11.4. poreikius atitinkančios pagalbos teikimo – darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su 

jaunimu, informuoja jauną žmogų apie galimybes gauti medicininę, socialinę, psichologinę ar kitokią 

pagalbą (pagalba gali būti teikiama tik asmeniui sutikus); 

11.5. konfidencialumo – informacija, susijusi su pagalba, kurią teikia darbuotojai, 

vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu, ir asmeninė informacija, kuria su darbuotoju, pasidalija 

jaunimas, yra neviešinama, nekaupiama, neperduodama kitoms institucijoms bei tretiesiems 

asmenims be jauno žmogaus sutikimo; 

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

jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;  

11.7. aktyvaus įsitraukimo – jaunimas įsitraukia į bendrą jaunimo ir darbuotojų, vykdančių 

atvirąjį darbą su jaunimu, sprendimų priėmimą;  

11.8. orientavimosi į jauno žmogaus poreikius – atvirasis darbas su jaunimu orientuojamas 

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

jauną žmogų ir yra jam svarbūs; 

11.9. bendradarbiavimo – darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu, skatina įstaigų, 

organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bendradarbiavimą;  

11.10. santykio kūrimą – vykdant atvirąjį darbą su jaunimu, kuriami pasitikėjimu grįsti 

darbuotojo, vykdančio atvirąjį darbą su jaunimu, ir jauno žmogaus santykiai. 

12. Centro veiklos rūšys:   

12.1. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0);   

12.2. kultūrinis švietimas (85.52);   

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

12.4. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);   

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

(88.99);  

12.6. kitas mokymas (85.5);   

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

12.8. kita sportinė veikla (93.19);   

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

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

įrašų leidybos veikla (59);   

12.12. reklama (73.1);   

12.13. fotografavimo veikla (74.2);  
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12.14. kita Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujanti veikla. 

13. Centro vizija: Atvirasis jaunimo centras – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo 

poreikius, pritaikyta atvirajam darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.  

14. Centro misija: atviras daugiafunkcis jaunimo saviraiškos, laisvalaikio 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.  

  

        III SKYRIUS 

CENTRO FUNKCIJOS IR PAPILDOMA VEIKLA 

  

15. Centras vykdo šias funkcijas:  

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

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

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

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

sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;  

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

įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;  

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

jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – švietimo įstaigomis, policija, jaunimo 

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

teikiančiomis institucijomis ir kt;    

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

biržomis ar jaunimo darbo centrais;  

15.7. kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę ir poveikį jauniems 

žmonėms;  

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

15.9. užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi;  

15.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.  

16. Centras gali vykdyti šią papildomą veiklą:  

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

gyvenseną;  

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

reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas;  

16.3. vykdyti veiklą už Centro ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko;  

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

broliais, seserimis ir pan.);  

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

16.6. dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos 

įstatymo nuostatomis;  

16.7. pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose;  

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

  

IV SKYRIUS  

CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

  

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

17.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;  
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17.2. gauti reikiamą informaciją iš valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų;  

17.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis ir 

organizacijomis.  

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu Bibliotekos turtu 

ir lėšomis;  

17.5. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;  

17.6. konsultuotis su kitų institucijų ir įstaigų atstovais, specialistais, atskiriems klausimams  

spręsti inicijuoti laikinų darbo grupių sudarymą;  

17.7. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;  

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

17.9. inicijuoti ir vykdyti projektus ir programas;  

17.10. siūlyti Bibliotekos direktoriui siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją 

šalies ir užsienio institucijose;  

17.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.  

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

įgyvendinimą.  

 

        V SKYRIUS 

CENTRO VALDYMAS 

  

19. Centrui vadovauja – Bibliotekos direktorius, kuris yra vienasmenis centro valdymo 

organas. Bibliotekos direktorius:  

19.1. tvirtina Centro nuostatus;  

19.2. tvirtina Centro struktūrą, pareigybių skaičių, pareigybių aprašymus;  

19.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, kontroliuoja 

atliekamų užduočių vykdymą, skatina, atlieka visas kitas personalo valdymo funkcijas;   

19.4. koordinuoja ir organizuoja Centro veiklų planavimą ir jų įgyvendinimą, kad būtų 

įgyvendinti Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;  

19.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, Bibliotekos nuostatų, 

Bibliotekos lokalinių teisės aktų ir šių Nuostatų;  

19.6. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių  institucijose, kitose įstaigose;  

19.7. tvirtina Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;  

19.8. kontroliuoja ir užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto ir žmoniškųjų išteklių 

panaudojimą, atsako už tinkamą Centro veiklos organizavimą;  

19.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose jo kompetencijai priskirtus 

klausimus;  

19.10. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų 

sprendimais;  

20. Centro darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose, kuriuos 

tvirtina Bibliotekos direktorius.  

  

VI SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  

  

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

tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia Bibliotekos direktorius.  

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

nustatyta tvarka.  
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VII SKYRIUS  

CENTRO TURTAS, FINANSAVIMAS IR AUDITAS 

 

23. Centro lėšų šaltiniai yra šie:  

23.1. Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;  

23.2. kitos teisėtai gautos lėšos.  

24. Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiai institucijai, o Biblioteka šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta 

tvarka.   

25. Centro lėšos gaunamos ir naudojamos pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintas 

programų sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.  

26. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 

tikrinti Centro ūkinę, finansinę ir darbo su jaunimu veiklą.  

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

27. Nuostatai keičiami Bibliotekos direktoriaus įsakymu.   

28. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos 

sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.  

29. Centras negali būti pertvarkomas į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus teisės aktų 

nustatytus atvejus.  

30. Vieši pranešimai skelbiami Bibliotekos interneto svetainėje www.jonbiblioteka.lt, 

Savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt.   

  

_______________________  

http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.psvb.lt/
http://www.pasvalys.lt/
http://www.jonava.lt/
http://www.pasvalys.lt/

