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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) taryba (toliau – Centro taryba) yra 

aukščiausia Centro savivaldos institucija. Centro taryba telkia Centro mokinius, trenerius, tėvus 

(globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti 

Centrui aktualius klausimus. 

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

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Telšių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais. 

3. Centro tarybos veiklos kadencijos trukmė – 4 metai. 

4. Centro tarybos nuostatus tvirtina Centro taryba. 

 

II. CENTRO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Centro taryba sudaroma iš 9 narių: 3 – Centrą lankančių mokinių tėvų (globėjų), 3 –  

meistriškumo ugdymo programos mokinių, 3 – trenerių. 

6. Trenerius į Centro tarybą slaptu balsavimu renka trenerių taryba. 

7. Tėvai (globėjai, ) į Centro tarybą renkami susirinkime slaptu balsavimu, į susirinkimą 

deleguojami tėvai (globėjai) nuo kiekvienos sporto šakos.  

8. Mokiniai į Centro tarybą renkami susirinkime slaptu balsavimu, į susirinkimą 

deleguojami mokiniai nuo kiekvienos sporto šakos.  

9. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, 

jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių 

narių balsų dauguma. 

10. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Centro tarybos posėdyje.  

11. Centro tarybos posėdį šaukia pirmininkas arba inicijuoja Centro direktorius.  

 

III. CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

12. Centro taryba vykdo šias funkcijas:  

12.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

12.2. pritaria Centro strateginiam planui, metiniam veiklos planui, kitiems centro veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus; 

12.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo,  

12.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus Centro struktūros tobulinimo; 

12.5. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo; 

12.6. svarsto Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui; 

12.7. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

12.8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.  

 

IV. CENTRO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

13. Centro taryba, vykdydama savo veiklą, turi teisę: 



13.1. teikti Centro direktoriui pasiūlymus dėl Centro nuostatų pakeitimo, Centro vidaus 

struktūros tobulinimo, veiklos plano vykdymo; 

13.2.  gauti visą informaciją apie Centro veiklą reikalingą Centro tarybos funkcijoms vykdyti. 

14. Centro taryba privalo: 

14.1. dalyvauti Centro administracijos sudaromose darbo grupėse; 

14.2. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei. 

 

 

V. CENTRO TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

15. Centro taryba paleidžiama: 

15.1. reikalaujant 2/3 Centro tarybos narių; 

15.2. pasikeitus Centro nuostatams reorganizuojant ar likviduojant Centrą; 

15.3. pasibaigus Centro tarybos kadencijai, rinkimus į Centro tarybą organizuoja Centro 

direktorius. 

 

_______________________________ 


