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MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO VEIKLĄ 

REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija  

 

Įstatymai 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar 

užsienio valstybių institucijas įstatymas 

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės 

biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) 

dalies grąžinimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas  

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą įstatymas  

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas  

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas   

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas  

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai 

 

Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti LietuvosRespublikosVyriausybės 2014 m. 

balandžio 23 d. nutarimu Nr.379 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro nuostatų 

patvirtinimo“; 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 

480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 

Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti 

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 

1890 „Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492


Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 

2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“; 

 

Lietuvos Respublikos ministrų įsakymai: 

 

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m.birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl vidaus 

kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“; 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas  

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-206 „Dėl 

biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“; 

Švietimo statistikos duomenų sąrašai, patvirtinti Lietuvos  Respublikos švietimoirmokslo 

ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-708 „Dėl žinybinės statistikos“ ;  

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo 

kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo"; 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašo patvirtinimo"; 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos patvirtinimo"; 

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d.  įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl 

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo";  

Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarka ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų 

pirkimų informacijai aprašas ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formos, 

patvirtintosLietuvosRespublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. 

įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų 

skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų 

patvirtinimo";  

Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. 

įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

Valdžiossektoriaussubjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

1K-417 „Dėl valdžiossektoriaussubjektų apskaitos duomenų teikimo Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“; 

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų 

finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“; 

Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės ir formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 



2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų 

subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“; 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d.  įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos 

patvirtinimo“. 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai  

 

Marijampolės savivaldybės tarybos   2010 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. 1-1323 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautosparamos skirstymo taisyklių 

patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos  2015 m. kovo 30 d.  sprendimas Nr. 1-125 „Dėl 

Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos  2015 m. kovo 30 d.  sprendimas Nr. 1-124 „Dėl 

strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimas  Nr. 1-141  „Dėl 

Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės tarybos   2018 m. birželio 25 d.  sprendimas  Nr . 1-192 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos   2018 m. rugpjūčio 27 d.  sprendimas Nr. 1-224 „Dėl 

specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos  2018 m. lapkričio 26 d. sprendimas  Nr. 1-315 „Dėl 

pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės turto perdavimo iš vienos 

savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, 

organizacijai bei kitiems juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės tarybos   2018 m. spalio 29 d.  sprendimas Nr. 1-284 „Dėl skolų 

pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos  2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 1-218 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės 2019-2023 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimas Nr.1-284 „Dėl Skolų 

pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. 1-294 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 

naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės tarybos  2019 m. gruodžio 20 d. sprendimas  Nr. 1-359 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. 1-47 „Dėl 

Marijampolės savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 

 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2013 m. gruodžio 18 d.  įsakymas  

DV-1901  „Dėl viešojo sektoriaus subjektų ataskaitų, reikalingų savivaldybės iždo finansinėms 

ataskaitoms sudaryti, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2014 m. rugsėjo 18 d.  įsakymas  

DV-1308  „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos kontroliuojamų viešojo sektoriaus 



subjektų nustatyto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko derinimo su savivaldybės 

administracija“; 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2015 m. rugsėjo 18 d.  įsakymas  

DV-1438  „Dėl Marijampolės savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo formos ir 

programos įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 11 d.  įsakymas  DV-

60  Dėl Marijampolės savivaldybės iždo buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“; 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. gegužės 9 d.  įsakymas  DV-

729  „Dėl  Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto 

vykdymo ataskaitų ir aiškinamojo rašto teikimo terminų“; 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 

DV-823 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir 

nuostatų patvirtinimo” 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 

DV-975 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Marijampolės savivaldybės 

teritorijoje taisyklių patvirtinimo  

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 

DV-1346 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas 

Nr. DV-1216 „Dėl asmenų, atsakingų už COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo 

organizavimą Marijampolės savivaldybėje, paskyrimo“ 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas 

Nr. DV-1703 „Dėl Marijampolės savivaldybės keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar 

ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus įsakymai: 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus 2019 m. spalio 08d. įsakymas Nr. V-

119“Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 

2018 m.-02-22 įsakymas Nr. V-22 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos patvirtinimo“ 

2020 m.-10-26 įsakymas Nr. V-113 „ Dėl materialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo“ 

2020m.-12-01 įsakymas Nr. V-123 „Dėl turto inventorizavimo ir komisijos sudarymo“ 

2017m.-08-29 įsakymas Nr. V-97 „Dėl pavežėjimo organizavimo bei važiavimo išlaidų 

kompensavimo mokiniams tvarkos“ 

2020m.-08-11 įsakymas Nr. V-70 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro nakvynės 

paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2020-08-20 įsakymas Nr. V-74 „Dėl asmens duomenų tvarkymo tvarkos, duomenų subjekto 

teisių įgyvendinimo tvarkos, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo ir 

pranešimo darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą patvirtinimo“ 

2020m.-08-12 įsakymas“Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro vaizdo stebėjimo 

kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2020m.-03-02 įsakymas Nr. V-46 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

2020m.-03-20 įsakymas Nr. V-41 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių plano parvirtinimo“ 

2018m. -05-28 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2020m. – 09-30 d. įsakymas Nr. V-102 „Dėl neformaliojo ugdymo mokesčio mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 



2019m.-09-04 d. įsakymas“Dėl mokinių būrelių užsiėmimų lankomumo apskaitos tvarkos 

patvirtinimo“ 

2017m-10-31 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl moksleivių kūrybos centro biudžeto projekto 

rengimo tvarkos“ 

2020 m.-09-09 d. įsakymas Nr. V-85 „Dėl  neformaliojo ugdymo vaikų ir jaunimo švietimo 

organizavimo ypatingomis aplinkybėmis tvarkos ir priemonių ir veiksmų plano ekstremalios 

situacijos ir karantino laikotarpiui patvirtinimo“. 

Marijampolės mkc direktoriaus 2010m. kovo 4d. įsakymas Nr.V-124,,dėl finansų kontrolės 

taisyklių patvirtinimo“ 

Marijampolės mkc direktoriaus 2019m. rugpjūčio 30d. įsakymas Nr.V-91 ,, DĖL 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

 


