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MOLBTU R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRO TARYBOS
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

L Moletq r. I<utro kult[ros ir sporto centro taryba (toliau - Taryba) yra aul<Sdiausia Moletrl r.
kDno l<ultrlros ir centro (toliau - Centro) savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokiniq,
rnokytojq, tevq (globejq) atstovus ir vietos bendruomenE demol<ratiniarn Centro valdymui, padeda
sprgsti Centrui aktualius klausimus, daro ital<q direl<toriaus priimamiems sprendimams ir atlieka
visr"r onreni ng valdyrno prieLiurq.

2. Centro taryba savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, istatymais,
poistatyminiais aktais ir Lietuvos Respr-rblikos Svietimo ir mokslo rninisterijos dokumentais,
Moletq r. k[no kulturos ir sporto aentro nuostatais.

II. CENTRO TARYBOS SUDETIS

3. Taryba sudaroma i5 8 nariq: 2 rnokiniq tevq, (globejq, ruipintojq), 2 mol<ytojq, 2 mokiniq
ir 2 vietos bendruomenes atstovq. Tarybos nariais negali buti Centro direktorius, valstybes politikai,
po I iti n io (asrnen in io) pas itil<ej i mo val stybes tarnautoj ai.

4. Rinl<irnus i Taryb4 organizuoja Centro direl<torius. Tevq (globejq) atstovus i Taryb4 renka
Centro tevq (globejq) taryba savo posedyje atviru balsavimu, balsq dauguma. Mokinius renka
mokiniq taryba atviru balsavimu, balstl dauguma. Mokytojq atstovai renkarni mokytojq tarybos
posedyje, atviru balsavimu, balsq dauguma. Vietos bendruomerres atstovus deleguoja iSplestine
Moletq seni[naidiq sueiga.

5. Centro taryba renl<ama vienai kadencijai, kurios trukme - treji metai. Baigiantis
kadencijos laikotarpiui, bet ne veliau kaip likus 2 menesiams, inicijuojami nauji Centro tarybos
rinkimai. Naujai iSrinkta Centro taryba pradeda veil<I4 l<it4 darbo dien4 po ankstesnes tarybos
l<adencijos pabaigos.

6. Tarybos nuostatus, pritarus Tarybai, tvirtina Centro direl<torius.
7. Centro tarybos nariq kadencijq skaidius neribojarnas. Centro tarybos nari posedZio

nutarimu, atviru balsavimu, balsLl daugurra gali at5aul<tiji iSrinkusios arba delegavusios Centro
bendruomenes grupe. I at5aukto nario vietq i5renkamas naujas narys, priklausomai nuo to, kuriai
grupei atstovavo bLrvqs Centro tarybos narys. Jis renl<amas iki veikiandios Centro tarybos
kadencijos pabaigos.

8. NutrDkLrs Cerrtro tarybos nario igaliojimams pirrna lail<o:
8.I . i .jo vietq i5renl<amas naujas rlarys, atstovaujantis tevams (globejams), molcytojams,

mol<iniams arba vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Centro
tarybos narys;



8.2. naujas narys iSrenkamas iki veikiandios Centro tarybos kadencijos pabaigos;
8.3. naujo Centro tarybos nario rinkimai vyksta pagal Centro tarybos nariq rinkimo tvark4.
9. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. PosedZiai gali bfiti

organizuojami ir nuotoliniu bfldu realiu laiku ar apklausiant tarybos narius elektroninemis ry5io
priemonemis. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
lemia Tarybos pirmininko balsas. Centro direktorius, kitq Centro savivaldos institucijq atstovai,
remejai, vietos bendruomenes atstovai Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

10. Tarybai vadovauja, posedZius kviedia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Tarybos
pirmininkas, i5rinktas balsq dauguma, atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje. Rinkimq metu
siulyti kandidatus, kelti savo kandidatDr4 gali bet kuris Centro tarybos narys.

I 1. Pirmame Centro Tarybos posedyje, atviru balsavimu, balsq dauguma, taip pat, i5renkami
Centro Tarybos pirmininko pavaduotojas ir tarybos sekretorius. Rinkimq metu sillyti kandidatus,
kelti savo kandidattir4 gali bet kuris Centro tarybos narys.

III. CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS

12. Teil<ia si[lymus del Centro strateginiq til<slq, uZdaviniq ir jq jgyvendinimo priemoniq.
13. Pritaria Centro strateginiarn planui, metiniam veiklos planLri, Centro darbo tvarkos ir

vidaus tvarkos taisyl<lerns, Centro nuostatams, jq pakeitimams ir papildymams, kitiems Centro
veikl4 reglamentuojantiems dokurnentams, teikiamiems Centro direktoriaLrs.

14. Teil<ia siulymq Centro direktoriui, del Cerrtro nuostatq pakeitirno ar papildyrno, Centro
vidaus strLrktfiros tobul inimo.

15. Svarsto Centro leSq naudojimo klausimus.
16. Kiel<vienais metais vertina Centro direktoriaus metq veil<los ataskait4 ir teikia savo

sprendimq del atasl<aitos savininl<o teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai.
17. Pasirenka veil<los isivertinimo sritis, atlikimo metodikq, analizuoja !sivertinirno

rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo.
18. Renka atstovus i Centro mokytojq atestacing komisij4.
19. Svarsto molcytojq metodiniq grupiq, rnokiniq irtevq (globejq), savivaldos institucijq ar

Centro bendruomenes trariq iniciatyvas ir teil<ia siIlymus Centro direktoriui.
20. Teikia si[lyrnq del Centro darbo tobulinirno, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo, talkina forrnuojant Centro rnaterialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius.
21. Svarsto Centro direl<toriaus teil<iarnus klausimus.
22.Taryba uZ savo veil<lq vien4 kart4 per metus atsiskaito Centro bendruomenei.

IV. TARYBOS POSB Oi-ry ORGANIZAVIMAS

23. Tarybos posedis yra pagrindine Tarybos veiklos forma. Taryba savo darbq organizuo.ia
pagal sudarytq metini posedZiq plan4.

24.Taryba sprendimus priima posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsq daugun,a. Jeigu
posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirrnininko balsas.
B alsavi mo rezu ltatus paskel b i a Tarybos pirm in inkas.

25. Nesant tarybos pirmininkui del svarbiq prieZasdiq Tarybai vadovauja Tarybos
pirrnin inko pavaduotojas.

26. Tarybos posedZiai protokoluojarni, gali b[ti darorni vaizdo, garso ira5ai, protoko14
pasira5o Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

27. Tarybos posedZiai Saukian,i ne rediau kaip du kartus per metus Tarybos pirmininko
irriciatyva ar direktoriaus siDlymu. Apie posedZio vietq, laikq Tarybos nariai infonnuojarni



elektroniniu pa5tu ar telefonu ne veliau kaip 3 darbo dienas iki posedZio dienos. PosedZio
darbotvarkg, informacijq svarstomais klausimais ir svarstomq dokumentq projektus Tarybos
nariams pateikiama ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posedZio pradZios.

28. Neeiliniai'l'arybos posedZiai Saukiarni:
28.1 . ypatingai svarbiems ir neatideliotiniems klausimams sprEsti - Tarybos pirmininko

in iciatyva ar direktoriaus pra5ymu;
28.2.kai to raStu pareikalauja ne maZiau kaip vienas treddalis Tarybos nariq, ne veliau kaip

per 3 darbo dienas nuo reikalavirno iteikimo Tarybos pirmininl<ui.
29. Informacijq Tarybos nariams apie neeilinio posedZio viet4 ir laik4 praneSama

elektroniniu pa5tu ar telefonu ne veliau kaip pries dvi darbo dienas iki posedZio dienos, Informacija
svarstomais klausimais pateikiarna elektroniniu pa5tu ne veliau l<aip likus vienai darbo dienai iki
posedZio.

30. Apie Tarybos posedZio su5aul<im4 bei parengtus svarstyti klausirnus Tarybos pirmininko
pavedimu elektroniniu pa5tu visiems Tarybos nariams prane5a Tarybos sekretorius.

31. Svarstomq dokumentq pro.iektus Tarybos pirmininkui ar Tarybos sekretoriui pristato
dokurnentq projektq autoriai ar kiti igalioti asmenys.

32. Tarybos posedZiuose turiteisg dalyvauti ir, Tarybai leidus, pasisakyti tie darbuotojai,
kuriq klausimas yra svarstomas posedyje. Direktorius gali dalyvauti Tarybos posedZiuose
patariarnojo balso teise.

33. Tarybos sprendimu gali buti surengtas uZdaras posedis, kuriarne dalyvauja tik Tarybos
nariai.

34. Posedyje nedalyvavq Tarybos nariai supaZindinami elektroniniu pa5tu su Tarybos
posedZio nutarimais per penkias darbo dienas.

35. Tarybos dol<umentai, garso, vaizdo jra5ai rengiami, tvarl<omi ir saugomi nustatyta
tvarka. UZ tinkam4 Tarybos dol<urnentq rengim4, tvarkymq ir saugojirn4 atsalco Tarybos
pirmininl<as.

36. Esant svarioms prieZastims, Tarybos posedyje galima dalyvauti elektroniniu pa5tu.
37. Tarybos narys, galintis dalyvauti, atvyksta j posedj nurodytu laiku. Negalintis dalyvauti

infbrmuoja Tarybos sel<retoriq, savo nuomong iSreik5damas elektloniniame laiSke, kuris, I<aip
priedas, prisegamas prie protol<olo. Jeigu reikalingas balsavimas * jis taip pat nurodomas laiSl<e.

38. Tarybos sprendirnai iforminami posedZio protokolu, atskiruose prieduose pateikiarrt
kiekvieno nario elektroninio lai5ko koprjE.

39. Tarybos sprendimai isigalioja sprendimo priemimo dien4 (kai pasiraSomas protokolas ir
yra visi priedai), jeigu 'faryba nenumato kitq terminq.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40.Tarybos nuostatai pildorni, tvirtinami ar keidiarni Tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq
balsq dauguma.

41. Visi Tarybos veiklos proced[riniai klausirnai, nenumatyti Tarybos darbo reglamente,
sprendZiami Tarybos posedZiq rnetLr.


