
ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL ROKISXTO RAJONO TUNO XUTTUROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATV

PATVIRTINIMO

2018 m. balandlio 27 d. Nr. TS-133
RokiSkis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies2T
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3
dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Nuostatq, istatq ar
statutq iforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
20ll m. birZelio 29 d. isakymu Nr. Y-I164, RokiSkio rajono savivaldybes taryba

nusp rendLia:
1. Patvirtinti Roki5kio rajono kuno kulturos ir sporto centro nuostatus, i5destytus nauja

redakcij a (pridedama).
2. lgalioti RokiSkio rajono savivaldybds mer4 Antan4 Vagoni pasira5yti patvirtintus

Roki5kio rajono kiino kulturos ir sporto centro nuostatus.
3. fpareigoti Roki5kio rajono kuno kulturos ir sporto centro direktoriq patvirtintus Roki5kio

rajono kuno kult[ros ir sporto centro nuostatus istatymq nustatyta tvarka teikti Juridiniq asmenq
registro tvarkytojui.

4.Pripalinti netekusiu galios Roki5kio rajono savivaldybes tarybos 2009 m. gruodZio 30 d.
sprendim4 Nr. TS-14.231 ,,Del RokiSkio rajono kuno kult[ros ir sporto centro nuostatq
patvirtinimo".

Sis sprendimas per vien4 menesi gali buti skundZiamas Regionq apygardos
administraciniam teismui, skund4 furaSymE) paduodant bet kuriuose Sio teismo rumuose, Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Savivald Antanas Vagonis
,{(
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s

Danute Kniazyte



PATVIRTINTA
Roki5kio raj ono savivaldybes tarybos
2018 m. balandLio2T d.
sprendimu Nr. TS-133

ROKISKIO RAJONO KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Roki5kio rajono kuno kulturos ir sporto centro nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja RokiSkio rajono kuno kultiiros ir sporto centro (toliau - Centras) teising fo*Q,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,
pagrinding paskirti, grupg, mokymo kalb4, ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis,
tiksl4, uZdavinius, funkcijas, ugdymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq iSdavim4, Centro teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimo i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir
prieZiurq, reor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Cento oficialus pavadinimas - Roki5kio rajono k[no kulttros ir sporto centras;
sutrumpintas Centro pavadinimas - Roki5kio KKSC.

3. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas - 173259236.
4. Buveine - J. Basanavidiaus g.3,LT-42134, Roki5kis.
5. Centro isteigimo data- 1954 m.
6. Centro teisine forma - biudZetine istaiga.
7. Centro priklausomybe - savivaldybes mokykla.
8. Centro savininke - RokiSkio rajono savivaldybe. Centro savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija - Roki5kio rajono savivaldybes taryba, kuri
8.1. tvirtina Centro Nuostatus;
8.2. skiria i pareigas ir i5 jq atleidZia Centro vadov4 (direktoriq);
8.3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
8.4. priima sprendim4 del Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
8.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme bei kituose Lietuvos

Respublikos istatymuose ir Centro Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio sportinio ugdymo mokykla. Kita

paskirtis - neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo grupes sportinio ugdymo mokykla.

10. Grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqjf Svietim4 papildandio
ugdymo mokykla.

1 1. Mokymo kalba - lietuviq.
12. Ugdymo formos - grupinis ir individualus.
13. Centro vykdomos programos: formalqji Svietim4 papildandio sportinio ugdymo ir

neformalioj o sportinio ugdymo programos
14. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai: Neformaliojo vaikq

Svietimo paZymejimas;
15. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq, atsiskaitom4ja ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, savo veiklE grindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos kuno kultriros ir sporto istatymu, Lietuvos
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Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, KDno kultfiros ir
sporto departamento direktoriaus isakymais, Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU
rSolvrvras

16. Centro veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
17. Centro Svietimo veiklos r[Sys:
17.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - kitas mokymas, kodas 85.5;
17 .2. kitos veiklos r[Sys :

17.2.1. sportine veikla, kodas 93.1;
17 .2.2.Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
17.2.3. kita sportine veikla, kodas 93.19
17.2.4. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20
17 .2.5. sporto irangos nuoma, kodas 77 .21.40;
17.2.6. pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2.9;
17 .2.7 . sporto frenginiq eksploatavimas, kodas 93.44
17.2.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
17.2.9. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas 82.30;
17.2.10. reklama, kodas 73.1;
17.2.11. kitq iSankstinio uZsakymo ir susijusiq paslaugq veikla, kodas 79.90;
17.2.12. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis transportas, kodas 49.39;
17.2.13. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas , kodas 85.59;
17.2.14. kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo ma5inq nuoma, kodas 77.33.20;
17.2.15. kita, niekur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
18. Centro veiklos tikslas - ugdyti gyvenimo fg[dZius, asmenines, socialines ir kitas

bendr4sias kompetencijas panaudojant sport4 kaip priemong; suteikti ir sistemingai gilinti sporto
Sakq Zinias, ugdyi gebejimus ir formuoti igtidZius, pletoti sporto ir bendr4sias kompetencijas, siekti
didelio sportinio meistri5kumo pradinio rengimo, meistri5kumo ugdymo, meistri5kumo tobulinimo
didelio meistri5kumo etapais.

19. Centro veiklos uZdaviniai:
19.1. pagal savo veiklos sritis igyvendinti savivaldybes kokybi5kos Svietimo sistemos

k[rimo ir jaunimo uZimtumo program4;
19.2. sporto priemonemis padeti ugdyi ir lavinti sveik4 asmenybg;
19.3. propaguoti kuno kultur4 ir sport4;
19.4. ie5koti talentingq sportininkq, kurie savo sportiniais pasiekimais garsintq Roki5ki;
19.5. organizuoti pramoginius renginius gyventojams, tenkinti vietos bendruomends

sveikatinimo, sportavimo bei uZimtumo poreikius ;

19.6. rengti ir vykdyi neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programas.
20. Centro funkcijos:
20.1. vykdyti formalqji Svietim4 papildandio sportinio ugdyrno ir neformaliojo sportinio

ugdymo pro gramas pagal patvirtintas sportinio ugdymo organizavimo rekomendacij as ;
20.2.vykdo mokiniq priemimq pagal Centro nustatlt4 tvarkq;
20.3. sudaro mokymosi sutartis su tevais (globejais / riipintojais), kitas sutartis ir vykdo

sutartus isiparei goj imus ;

20.4. vadovaudamasis Roki5kio rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka renka
mokestiuZ moksl4;

20.5. rengti ir igyvendinti sporto pletros programas;
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20.6. sudaryti galimybes sportininkams gerinti sportini meistri5kum4 bei dalyvauti
Roki5kio rajono, Salies ir tarptautiniuose renginiuose;

20.7. teises aktq nustat5rta tvarka apdrausti sportininkq (kurie susiduria su didesniu
pavojumi sveikatai ir gyvybei) sveikat4, apmoketi varlybt4 mokesti (akreditacij4), licencijas,
atstatomqjq priemoniq ir medikamentq isigijim4, kompensuoti keliones, nakvynes ir maitinimo
iSlaidas;

20.8. vykdyti mokom4jf treniruodiq proces?, sporto varlybas, stovyklas ir sveikat4
stiprinandius renginius;

20.9. orgatizuoti ir vykdyti gyventojq laisvalaikio uZimtum4 (sportiniai ir, Sventiniai
renginiai, minejimai, festivaliai, forumai, simpoziumai, koncertai, parodos, konferencijos,
suvaZiavimai, mugds, edukaciniai renginiai ir kt.);

20.10. bendradarbiauti su Salies sporto federacijomis, sporto draugijomis, Salies bei
uZsienio sporto or garizacijomi s ;

20.11. atlieka kitas istatymq ir teses aktq nustatytas funkcijas.
2 1 . Mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimas:
21.1. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo vaikq Svietimo

paZymejimas iSduodamas mokiniui, baigusiam formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programq.

III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PARE,IGOS

22. Centras, lgyvendindamas tikslus ir uZdavinius, atlikdamas savo funkcijas, turi Sias
teises:

22.1. teises aktq nustatyta tvarka gauti leSas i5 savivaldybes ar valstybes biudZeto ir kitq
finansavimo Saltiniq, gautas leSas naudoti pagal patvirtintas i5laidq s4matas;

22.2. teises aktq nustatyta tvarka sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis pagal
Centro veiklos kompetencij 4;

22.3. pari*ti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4
sportininkq rengim4;

22.4. gauti mokinio krep5elio leSq, skirtq neformaliam vaikq Svietimui;
22.5. gautipararnq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo numatyta tvarka;
22.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

atvejis, kai istatymq nustatyta tvarka jq nenustato Roki5kio rajono savivaldybes taryba;
22.7. Yerstis Centro nuostatuose leista [kine komercine veikla, jeigu tai neprie5tarauja

istatymams;
22.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
23. Centro pareigos:
23.1. ulilkrinti Centre sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems fprodiams aplink4;
23.2. rinkti paslaugq mokesti uZ teikiamas neformaliojo Svietimo paslaugas savivaldybes

tarybo s nustatyta tvarka;
23.3.teikti paslaugas, vadovaujantis savivaldybes tarybos patvirtintais sprendimais;
23.4. ultllrrinti kokybiSk4 sporto, formalqji Svietim4 pildandiq ir neformaliojo Svietimo

sportinio ugdymo programq vykdym4;
23.5. rllti}rinti sutardiq su sporto organizacijomis sportininkq rengimo ir finansavimo

klausimai s sudarym4 tei se s aktq nustat yta tv arka;
23.6. fitikrinti sutardiq su nepilnamediq sportininkq tevais (iteviais, globejais, mpintojais)

del sportininkq neformaliojo Svietimo sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
23.7. uZtikrinti sutardiq su profesionaliais sportininkais, sportininkais ar treneriais

sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
23.8. ultifuinti atvirum4 vietos bendruomenei;
23.9. vie5ai skelbti informacij4 apie Centro veikl4.
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24. Centras gali tureti ir kitq teisiq bei pareigq, jei jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams, igyti civilines
teises, prisiimti civilines pareigas ir jas igyvendinti per Centro direktoriq.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
25.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarusios Centro

taryba ir Roki5kio rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
25.2. direktoriaus patvirtintas metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
25.3. Centro ugdymo planas, kuri suderings su Centro taryba ir Roki5kio rajono

savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu wirtina direktorius.
26. Centrui vadovauja direktorius, kurivie5o konkurso b[du ipareigas penkeriems metams

skiria ir i5 jq atleidZia Roki5kio rajono savivaldybes taryba ar jos igaliotas asmuo teises aktq
nustatyta tvarka. Kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitq
teise s aktq nustatyt a tv arka igyvendina savivaldybes meras.

27. Centro direktorius pavaldus Roki5kio rajono savivaldybes tarybai arba pagal
galiojandius teises aktus jos igaliotam asmeniui, atskaitingas Roki5kio rajono savivaldybes tarybai,
savivaldybes merui ir savivaldybes administracijos padaliniui, kuruojandiam Svietimo istaigq
vador,q veikl4. UZ Centro nuostatq, teises aktq, Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimq
nevykdym4 arba netinkam4 vykdym4 direktorius atsako Lietuvos Respublikos istatyrnq nustatyta
tvarka.

28. Centro direktoriui sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogq metu jo funkcijas atlieka
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Roki5kio rajono
savivaldybes mero potvarkiu paskirtas asmuo.

29 . Centro direktorius :

29.1. orgarrizuoja Centro darb1, kad b[tq igyvendinami Centro tikslai ir atliekamos
nustatytos funkcijos;

29.2. uLiil<rina, kad bfitq laikomasi istatymq, kitq teises aktq bei Centro Nuostatq;
29.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingi;
29.4. fili1rcina racionalq ir taupq le5r4 bei turto naudojim4, veiksming4 Centro vidaus

kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
29.5. tvirtina Centro vidaus struktur4, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSijant

nustatSrto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
29.6. fiirtina direktoriaus pavaduotojo veiklos sritis, treneriq ir kitq darbuotojq pareigybiq

apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir
atleidZia i5 jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiriajiems drausmines nuobaudas;

29.7. orgarrintoja sportininkq priemimE ir sudaro sutartis teises aktq nustaQrtatvarka;
29.8. suderings su Centro taryba, tvirtina centro darbo tvarkos ir vidaus darbo tvarkos

taisykles, nustato bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas;
29.9. atsako uZ darbuotojq etikos normq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,

uZkertandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems fprodiams aplink4;
29.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas treniruodiq

bei darbo s4lygas;
29.11. organizuoja Centro strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano ir sportinio

ugdymo plano rengim4 ir juos tvirtina ir vadovaujajq vykdymui;
29 . 12. leidZia i sakymus, kontroliuoj a j q rrykdym4;
29.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
29.I4. Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
29.15. organizuoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatytatvarka;
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29.16. teises aktq nusta[ta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, le5as ir jomis disponuoja;
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;

29.17 . rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas tobulinti kvalifrkacij4, galimybg atestuotis Kiino kult[ros ir sporto departamento
nustatyta tvarka;

29.18. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
29.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rlpintojais). Teikia pagalb4mokiniui,

treneriui ir Centrui pagalb1 teikiandiomis fstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

29.20. valdo Centro biudZeto asignavimus ir vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros istatymu;

29.21. atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Centre, uZ
demokratinf Centro valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4,
nustatytq Centro tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Centro veiklos rezultatus;

29.22. atsako uZ informacijos apie Centre vykdomas formalqji Svietim4 papildandio
sportinio ugdymo, ir neformaliojo sportinio ugdymo programas, jq pasirinkimo galimybes,
priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, treneriq kvalifikacij4, Centro bendruomenes tradicijas
vieSinim4;

29.23. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie5ai
paskelbia savo metq veiklos ataskait4;

29.24. atlieka kitas funkcijas, numatytas Centro Nuostatuose ir Centro direktoriaus
. pareigybes apra5yme.

29.25. atsako uZ Centro metoding taryb4, renkam4 trejiems metams, sudaro metodiniq
grupiq pirmininkai ar grupiq nariai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veikl4 organizuoja
metodines tarybos narys, i5rinktas tarybos nariq atviru balsavimu, balsq dauguma. Metoding tarybq
koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugdynui.

30. Metodine taryba:
30.1. nustato treneriq-sporto mokytojq metodines veiklos prioritetus, kvalifikacijos

tobulinimo poreikius, inicijuoj a gerosios patirties sklaid4;
30.2. planuoja ir aptaria ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus,

kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo btidus, mokymo (-si) priemones bei patyrimq,
kurf mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko ji mokiniq individualioms reikmems;

30.3. dalyvauja kuriant Centro strategini planq, metini veiklos planq;
30.4. planuoja ir organizuoja treneriq-sporto mokytojq tobulinimo seminarus,

konferencijas;
30.5. koordinuoja sporto sridiq metodiniq grupiq veikl4;
30.6. dalyvauja aptariant trenerio-sporto mokyojo metoding veikl4;
30.7. inicijuoja gerosios patirties sklaidq.
31. Metodines tarybos susirinkimai kviediami ne rediau kaip kart4 per 2 menesius.

Susirinkimas teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 nariq. Nutarimai priimami atviru
balsavimu, balsq dauguma.

32.Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro
direktorius gali organizuoti vador.q, treneriq-sporto mokytojq ir kitq darbuotojq, kuriq veikla
susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

33. Laikinai direktoriui nesant Centre (ligos, komandiruodiq, atostogq ar kitais atvejais) jo
funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas kurio pareigybes apra5yme numatyta pavaduoti Centro
direktoriq.

34. UZ Siuose Nuostatuose i5vardintq funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 Centro
direktoriui gali bflti taikoma drausmine ar kitokia atsakomybe teises akttl nustaty.tatvarka.

V SKYRIUS
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CENTRO SAVIVALDA

35. Centro savivalda grindliama Svietimo ir sportinio ugdymo tikslais, Centre vykdomomis
ivietimo programomis ir Centro tradicijomis.

36. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo
klausimus ir pagal kompetencij4, apibreh4 Siuose Nuostatuose, priima sprendimus, daro itak4
direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomening Centro valdymo prieZiur4. Centro
savivaldos institucijq ivairovg, jq kompetencij4 ir sudarymo principus iteisina Sie Nuostatai.

37. Centro taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausioji Centro savivaldos institucija. Tarybos
nariu gali b[ti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Centro strateginiq tikslq ir
fgyvendinti Centro misij4. Tarybos nariu negali blti Centro direktorius, valstybes politikai, politinio
(asmeninio) pasitikej imo valstybes tarnautoj ai.

38. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Posedis
teisetas jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse Tarybos nariq ir yra ne maliau kaip po vien4
mokiniq, mokytojq ir tel'q atstov4. Nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujandiq balsq
daugumE. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemiam4 bals4 turi Tarybos pirmininkas. I posedZius gali
buti kviediami su Centro bendruomenes veikla susijusiq istaigq, organizacqq atstovai, kurie nera
Tarybos nariai be balso teises.

39. Tarybq sudaro 10 nariq (3 mokiniai, 3 treneriai-sporto mokytojai, 3 mokiniq tevai
(globejai, r[pintojai) ir 1 vietos bendruomenes atstovas).

40. Tarybos nariai renkami trijq metq kadencijai, ta pa(,ia rinkimo tvarka papildant
i5ejusius narius.

41. Mokiniq susirinkimas renka mokiniq atstovus i Taryb4 atviru balsavimu, balsq
dauguma. Mokiniq (globejq, r[pintojq) susirinkimas i5renka tevq atstovus i Taryb4 atviru
balsavimu, balsq dauguma. Centro treneriq taryba renka trenerius I Taryb4 atviru balsavimu, balsq
dauguma. Vietos bendruomenes atstov4 deleguoja Roki5kio rajono sporto klubq taryba.

42.Tarybos pirminink4 atviru balsavimu, balsq dauguma renka Tarybos nariai.
43.Taryba uZ veikl4 atsiskaito centro bendruomends nariams kart4 per metus.
44. Posedis Saukiamas Tarybos pirmininko iniciatyva.
45. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puse Tarybos nariq ir

yra ne maLiau kaip po vien4 mokiniq, treneriq-sporto mokytojq ir tevq atstov4. Nutarimai priimami
balsq dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

I tarybos posedi gali b[ti kviediami Centro bendruomends nariai, organizacijq bei istaigq atstovai be
balso teises.

46. Tarybos kompetencij a:

46.1. teikia sillymus del Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jr+ igyvendinimo
priemoniq;

46.2. priima sprendimus del pritarimo Centro Nuostatams, Centro strateginiam veiklos
planui, Centro metiniam veiklos planui, sportinio ugdymo plano projektui, Centro darbo tvarkos ir
vidaus tvarkos taisyklems, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems
Centro direktoriaus;

46.3. teikia siUlymq Centro direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papild5rmo, Centro
vidaus strukturos tobulinimo, vidaus tvarkos bei darbo tvarkos taisykliq pakeitimo ar papildymo,
del Centro veiklos tobulinimo;

46.4. kiekvienais metais vertina Centro direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos Roki5kio rajono savivaldybes tarybai;

46.5. teikia si[lymq Roki5kio rajono savivaldybes tarybai del Centro materialinio
aprupinimo, veiklos tobulinimo;

46.6 gali sustabdyi kitq Centro savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4, kol jq
teisingum4 i5tirs kompetentingos institucij os.

46.7. svarsto treneriq-sporto mokytojq, sportininkq ir tevq (globejq, r[pintojq) savivaldos
institucijq ar Centro bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifllymus Centro direktoriui;
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46.8. svarsto le5q naudojimo klausimus, padeda Centrui sprendZiant le5q gavimo
klausimus, padeda organizuoti param4 Centrui;

46.9. svarsto kitus Centro direktoriaus teikiamus klausimus.
47. Treneriq-sporto mokyojq taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija

treneriq profesiniams bei bendriems sportinio ugdymo klausimams sprgsti.
48. Treneriq-sporto mokytojq taryb4 sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai,

visi Centre dirbantys treneriai-sporto mokltojai ir kiti tiesiogiai sportinio ugdymo procese
dalyvauj antys darbuotoj ai.

49. Treneriq-sporto mokytojq tarybos posedZiai Saukiami Centro direktoriaus iniciatyva ne
rediau kaip du kartus per mokslo metus: prasidedant ir baigiantis mokslo metams.

50. Treneriq-sporto mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau
kaip 213 treneriq-sporto mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq
dauguma.

51. Treneriq-sporto mokyojq tarybos pirmininkas yra Centro direktorius, o sekretorius
renkamas i5 treneriq-sporto mokytojq tarybos nariq vieneriems mokslo metams atviru balsavimu,
balsq dauguma.

52. Treneriq-sporto mokytoj q tarybos kompetencij a:
52.1. renka 3 trenerius-sporto mokytojus i Taryb4 atviru balsavimu, balsq dauguma trijq

metq kadencijai;
52.2. aptaria sportines pedagogines veiklos formas ir metodus, sportinio ugdymo planus,

programas, ugdymo rezultatus;
52.3. svarsto formalqji Svietim4 papildandio ir neformaliojo Svietimo programq turinio ir

formq atnaujinim4;
52.4. aptaria Centro strateginiveiklos plan4 ir sportinio ugdymo planq;
52.5. priima sprendimus del pritarimo treneriq-sporto mokyojq darbo kruviui;
52.6. svarsto pedagogines etikos klausimus;
52.7. sprendZia vaikq nusikalstamumo ir Zalingt4 iprodiq prevencijos, socializacijos,

pilietinio ir tautinio ugdymo, profesinio orientavimo, gabiq vaikq ir jaunimo ugdymo klausimus;
52.8. svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustat5rtais ir Centro direktoriaus teikiamais

klausimais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA

53. Centro darbuotojai i darb4 priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

54. Centro darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

55. Centro treneriai-sporto mokytojai atestuojasi ir kvalifikacijE tobulina Kuno kulturos ir
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS,J[] NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA

56. Centras valdo patikejimo teise parduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
Lietuvos Respublikos istatymq ir Roki5kio rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

57. Centro buhalterine apskaita organizuojama ir finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos
Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatylafuarka.

58. LeSq Saltiniai:
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58.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos
ir Roki5kio rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

58.2. le5os gaunamos uZ teikiamas paslaugas;
58.3. leSos, gautos ivairiq projektq vykdymui;
58.4. fondq, orgatizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos leSos, tikslines paskinies leSos pagal pavedimus;
58.5. paramos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatym4le5os;
58.6. kitos teisetu br:du igytos 1e5os.

59. Centro le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq bei Roki5kio rajono
savivaldybes tarybos nustatlrta tvarka.

60. Centro valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos Valstybes kontrole, Centro
veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka savivaldybes kontrolierius (savivaldybes kontroles ir audito
tarnyba). Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus
audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

61. Centro veiklos prieLinrq atlieka Roki5kio rajono savivaldybes vykdomoji institucija
teises aktq nustatyta tvarka.

62. Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka RokiSkio rajono savivaldybes taryba
vykdo Centro veiklos kokybes gerinimo prieZilr4, atsiZvelgdama i direktoriaus metq veiklos
ataskaitos vertinimo rezultatus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Centras turi interneto svetaing, atitinkandi4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytus
reikalavimus.

64. Centro intemeto svetaineje vie3ai skelbiama informacija apie Centre vykdomas
programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, treneriq-sporto
mokytojq kvalifikacij4, laisvas darbo vietas, svarbiausius Centro i5orinio vertinimo rezultatus,
Centro bendruomenes tradicijas ir pasiekimus.

65. Informacija apie CentrE skelbiama Centro interneto svetaindje, Centro bendruomenes
susirinkimuose, Centro informaciniuose stenduose, esant poreikiui - vietos spaudoje.

66. Prane5imai, kuriuos pagal Siuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisds aktus reikia
paskelbti vie5ai, skelbiami Centro interneto svetain6je, prireikus teises aktq nustaty,ta tvarka
Roki5kio rajono savivaldybes intemeto svetaineje ir I ar vietos spaudoje.

67. Centro nuostatai keidiami ir papildomi Roki5kio rajono savivaldybes tarybos, Centro
direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.

68. Centro nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, pritarus Centro tarybai, tvirtina RokiSkio
raj ono savivaldybes taryba.

69. Centras reorganizuojamas, likviduojamas, pertvarkomas Civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo, Svietimo istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

70. Centro strukttros pertvarka mokyklos grupes pakeitimas arba vykdomos
organizacines veiklos pakeitimai (grupir+, skyriq, filialq steigimas ar likvidavimas, paskirties
keitimas) - vykdoma Roki5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimu, teises aktq nustatyta tvarka.
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Roki5kio rajono sa Antanas Vagonis


