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19.6. Cento turto valdym4 naudojim4 ir juo disponavimq [statymq ir kitt{ teises aktq nustatyt4

tvarka ir s{ygomis;
1 9,7. darbo saugos insrukcij q laikymqsi Cenfre;
19.g. kitus veiksmus, kuriuos lstaigos vadovui nustato [statymai, kiti teises aktai ir SieNuostratai.

V. DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

20. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

21. Centro darbuotojqdarbo uZmokestis nustatomas ir mokamas Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

VI. CENTRO FINANSAVIMAS, TURTAS IR LEsOS,
JU NAUDOJIMO TVARKA

22. Centras finansuojamas i5 Svendioniq rajono savivaldybes biudZeto'

23. Savininkas nuslato Centrui bendrq biudZeto asignavimq sumfo asignavimus darbo

uZmokesdiui ir turtui isigYti'
24, Centro turtq sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis

pastatai ir patalpos perduoti valdyti patikejimo teise arba pagal
istekliai, leSos i5 Europos Sqjungos struktlriniq ir kitq remimo

turtas - jos veiklai naudojami
panaudos sutartis, finansiniai
fondq kitas su Centro veikla

susijgs teisetai igytas turtas.
25. Centro le5as sudaro:
25.1. Savivaldybes biudZeto asignavimai;
25.2. pajamos, gautos uZ Centro teikiamas paslaugas;
25.3. Fondg oiganizacijq kitq juridiniq ir fiziniq asmenr{ dovanotos ar kitaip teisetais

bfldais perduotos lesos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
25.4. kitos teisetai igytos leSos.
26. Centro iSlaidas sudaro:
26.1, darbuotojq darbo uZmokestis, valstybinio privalomojo draudimo ir kitos fmokos,

susijusios su darbo santykiais;
26.2. Centro turto i5laikymo iSlaidos;
26.3. kitos i5laidos, susijusios su Centro veikla.
27. Centras jam priskirt4 Svendioniq rajono savivaldybei ar valstybei priklausant[

nuosavybes teise ir titq tuttq valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos valstybes ir

savivalbybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitq istatymq bei Svendioniq rajono

savivaldybes tarybos nustatyta'tvarka. 'i

28. Centro buhalterine apskaita organizuojama ir tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos buhalterines apskaitos [statymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus
atskaitomybes, istatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos finansines atskaitomybes standartais

rySAFAS), Svendioniq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Centro direktoriaus
patvirtintomis apskaitos politika ir finansq kontroles taisyklemis.

' VU. CENTRO VEIKLOS KONTROLT

29. Centro finansines veiklos kontrolg vykdo Svendioniq rajono savivaldybes Kontroles ir

audito tarnyba, rajono savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir kitos

[statymq [galiotos kontroles institucijos.
30. Centro veiklos prieZiflrq utli.t u Svendionirl rajono savivaldybes taryba ir Svendioniq

rajono avivaldybes administracija,


