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JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRO TARYBOS 

(SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro tarybos (savivaldos institucijos) nuostatai 

parengti vadovaujantis Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro įstatais patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1086.  

2. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro taryba (toliau tekste – Centro taryba) yra 

aukščiausia Jūrinio  (toliau – Centras) savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, 

tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti 

Centrui aktualius klausimus.  

3. Centro tarybos nuostatus tvirtina Centro taryba savo posėdžio nutarimu ir Centro 

direktorius įsakymu.  

 

II. CENTRO TARYBOS SUDĖTIS IR  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

4. Centro tarybą sudaro dvylika narių: 3 visuotinio mokytojų susirinkimo deleguoti 

mokytojai, 3 Jūrinio sektoriaus bendruomenės nariai, 3 visuotinio mokinių tarybos susirinkimo 

deleguoti mokiniai, 3 Centro grupių tėvų (rūpintojų) susirinkimų deleguoti tėvai (rūpintojai). 

5. Neeilinis Centro tarybos (savivaldos institucija)  posėdis turi būti šaukiamas Centro 

tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip trečdalio Centro tarybos narių siūlymu. 

6. Centro tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių, nutarimai priimami posėdyje 

dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti 

kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.  

7. Išskirtiniais atvejais mokytojų tarybos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu 

būdu.  

8. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Centro tarybos 

posėdyje.  

9. Veiklos laikotarpis – 3 metai.  

10. Be Centro tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję 

Centro bendruomenės nariai.  

 

III. CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 
 

11. Centro taryba:  

11.1. teikia pasiūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

11.2. svarsto ir aprobuoja Centro metinį veiklos planą, Centro vidaus tvarkos taisykles, 

kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus; 

11.3. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus 

struktūros tobulinimo; 

11.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus; 



11.5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl 

Centro veiklos tobulinimo, vertina Centro direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą 

dėl ataskaitos Centro visuotiniam dalininkų susirinkimui; 

11.6. svarsto Centro mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia 

siūlymus Centro direktoriui; 

11.7. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių 

ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir 

intelektinius išteklius; 

11.8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus kitus klausimus; 

11.9. teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Centro materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais; 

11.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

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

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Centro tarybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Centro tarybos nutarimu 

paprasta balsų dauguma.  

14. Inicijuoti Centro tarybos nuostatų pakeitimą gali: Centro tarybos narys (-iai); Centro 

administracija; visuotinis dalininkų susirinkimas. 

15. Centro taryba gali sustabdyti kitų Centro savivaldos institucijų sprendimų 

įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

16. Centro taryba paleidžiama: reikalaujant 2/3 Centro tarybos narių; į tris posėdžius iš eilės 

nesusirinkus 2/3 jos narių; pasibaigus Centro dalyvavimui reorganizavime; likviduojant Centrą arba 

jį reorganizavus. 
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