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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro taryba – aukščiausia savivaldos institucija, 

jungianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir trenerių atstovus svarbiausių Biržų rajono kūno 

kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) veiklos uždavinių sprendimui. 

2. Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, 

poįstatyminiais aktais ir kt. LR dokumentais, Centro nuostatais, Biržų rajono tarybos nutarimais, 

rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus dokumentais, Centro direktoriaus įsakymais. 

3. Centro taryba – demokratijos principais savo veiklą grindžianti organizacija. 

4. Centro tarybą sudaro: 3 Centro ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 Centro ugdytiniai, 3 

Centro treneriai: 

4.1. ugdytinių tėvai renkami visuotiniame susirinkime atviru balsavimu; 

4.2. treneriai renkami Trenerių tarybos posėdyje slaptu balsavimu; 

4.3. ugdytiniai nuo 14 metų renkami sporto šakų skyrių išrinktų atstovų susirinkime atviru 

balsavimu. 

5. Centro taryba renkama penkeriems metams. 

6. Centro taryba savo darbe vadovaujasi Centro direktoriaus patvirtintais  nuostatais. 

7. Nuostatai keičiami tarybos sprendimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. 

8. Tarybos narį gali  atšaukti jį rinkusi institucija arba tarybos nario prašymu, susidarius 

aplinkybėms, dėl kurių tarybos narys negalėtų toliau tęsti darbo Centro taryboje (tarybos nariui 

ugdytiniui baigus ar palikus Centrą, dėl sveikatos, kitų aplinkybių, kurios trukdytų deramai vykdyti 

tarybos nario funkcijas), ir į jų vietą išrinkti naujus narius. 

 

II. CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

9. Aprobuoja Centro veiklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, teikia pasiūlymus dėl 

ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos. 

10. Teikia pasiūlymus metiniam veiklos planui, strateginiam planui ir jo tobulinimo kryptims. 

11. Svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus. 

12. Telkia Centro bendruomenę Centro uždavinių sprendimui, esant reikalui palaiko ryšius su 

rajono savivaldybe, kitomis įstaigomis, mokyklomis, papildomo ugdymo įstaigomis, 

visuomeninėmis organizacijomis, tėvais. 

13. Išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą. 

14. Rūpinasi Centro bendruomenės mikroklimatu, skatina šeimos ir Centro bendradarbiavimą. 

15. Teikia pasiūlymus dėl trenerių darbo krūvio. 

16. Siūlo moralines, materialines skatinimo ir drausminimo priemones darbuotojams. 

17. Atstovauja Centro bendruomenės interesams. 

18. Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Centro veikla. 

 

III. CENTRO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

19. Centro tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. 

20. Centro tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia 

taryba).  



21. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkamas pirmajame Tarybos posėdyje. Tarybos 

pirmininkui ar sekretoriui neatvykus į eilinį Tarybos posėdį, posėdžio pirmininkas ir sekretorius 

išrenkami dalyvaujančių balsų dauguma. 

22. Centro direktorius ar direktoriaus pavaduotojas tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu 

nerenkamas ir neturi balsavimo teisės.  

23. Ugdytiniai tarybos darbe gali nedalyvauti tik tuomet, kai svarstomi trenerių darbo 

klausimai. 

24. Centro tarybos posėdžius kviečia šios tarybos pirmininkas. 

25. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių narių dauguma ir įsigalioja nuo jų priėmimo datos. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

lemiamas Centro tarybos pirmininko balsas. 

26. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs 

asmuo ir sekretorius. 

27. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Į posėdžius gali būti 

kviečiami kiti Centro atstovai, Centro administracija, treneriai, ugdytinių tėvai, ugdytiniai ir kiti. 

Esant reikalui gali būti sušauktas neeilinis Centro tarybos posėdis. Centro Taryba į savo posėdžius 

gali kviesti asmenis iš įstaigų, įmonių ar kitų organizacijų, susijusių su nagrinėjamu klausimu. 

28. Teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį turi Centro direktorius, tarybos pirmininkas arba ne 

mažiau kaip pusės tarybos narių reikalavimu. 

 

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

29. Centro taryba turi teisę; 

29.1 gauti iš Centro administracijos informaciją apie Centro veiklą; 

29.2 svarstyti  klausimus, dėl kurių į ją kreipėsi Centro bendruomenės nariai; 

29.3 kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Centro ir visuomeninių 

organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų 

Centro veiklos klausimais. 

30. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, 

aktyviai dalyvauti tarybos veikloje, jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas 

užduotis. 

31. Centro tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per metus be 

pateisinamos priežasties neatvyko nė į vieną posėdį. 

32. Centro tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams, 

treneriai – trenerių tarybos posėdyje, tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime, ugdytiniai – mokslo 

metų pabaigoje. Už atsiskaitymą atsakingas Centro tarybos pirmininkas. 

 

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

33. Centro taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, į 3 posėdžius nesusirinkus (iš 

eilės) kvorumui. 

34. Pasibaigus Centro tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja Centro direktorius. 
 


