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MAŽEIKIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
TARYBOS NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 
1. Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro (toliau – Centras) taryba – aukščiausioji 

Centro savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų (jaunimo darbuotojų), tėvų (globėjų, 
rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.  

2. Centro tarybą, jos kompetenciją ir sudarymo principus įteisina ir veiklą reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Centro nuostatai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimai, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės 
aktai. 

3. Centro tarybos veikla grindžiama švietimo tikslais, Centre vykdomomis neformaliojo 
švietimo programomis, atviro jaunimo centro principais  ir susiklosčiusiomis tradicijomis. 

4. Centro taryba kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal 
kompetenciją, apibrėžtą Centro nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems 
sprendimams, atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą. 

 
 

II SKYRIUS 
CENTRO TARYBOS STUKTŪRA 

 
 

5. Centro tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Centro 
strateginių tikslų ir įgyvendinti Centro misiją.  

6. Centro tarybos nariu negali būti Centro vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

7. Centro tarybą sudaro 7 nariai. Centro taryba renkama dvejiems metams. 
8. Į Centro tarybą deleguoja: 2 mokytojus (jaunimo darbuotojus) – visuotinis Centro 

darbuotojų susirinkimas, 2 mokinių tėvus – Centro mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, 
2 mokinius – mokinių susirinkimas, 1 tarybos narį deleguoja Centro vietos bendruomenė                
(t. y. socialiniai partneriai, rėmėjai). 

9. Į Centro tarybą deleguotam atstovui atsisakius eiti pareigas ar dėl objektyvių priežasčių 
negalint toliau eiti pareigų, naują Centro tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui renka jį 
delegavusi grupė (tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai (jaunimo darbuotojai), mokiniai, vietos 
bendruomenė). 

10. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu paprasta dauguma 
pirmame Centro tarybos posėdyje. Pirmame posėdyje atviru balsavimu bendru sutarimu išrenkamas 
ir Centro tarybos sekretorius. 

11. Centro tarybos sudėtį tvirtina Centro direktorius.  
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III SKYRIUS 

CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 
 
 

12. Išrinktą naujai Centro tarybą į pirmą posėdį kviečia Centro direktorius. Toliau Centro 
tarybos posėdžius kviečia Centro tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus 
gali būti kviečiamas neeilinis Centro tarybos posėdis. Centro tarybos posėdžius gali inicijuoti 
Centro direktorius, kiti Centro tarybos nariai. 

13. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai 
priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, laisvai pasirinkti balsavimo būdu. Balsams 
pasiskirsčius po lygiai, lemia Centro tarybos pirmininko balsas. 

14. Esant poreikiui, Centro taryba gali priimti nutarimus rašytinės procedūros tvarka 
(nuotoliniu būdu): pirmininkas arba, jo pavedimu, sekretorius pateikia klausimus svarstymui, 
išsiųsdamas juos narių elektroninio pašto adresais, nurodant datą, iki kurios nariai turi pareikšti savo 
nuomonę.  

15.  Centro tarybos posėdžiuose kviestinių narių teisėmis gali dalyvauti Centro direktorius ir 
(ar) kiti su svarstymu susiję asmenys. Be tarybos narių į posėdį taip pat gali būti kviečiami 
socialiniai partneriai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys Centro tarybos nariais. 

16. Posėdžius protokoluoja Centro tarybos sekretorius.  
17. Centro tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Centro veiklą reglamentuojantiems 

norminiams dokumentams, Centro direktorius prašo svarstyti iš naujo. 
18. Mokiniai Centro tarybos darbe nedalyvauja, kai svarstomi mokytojų darbo klausimai. 
19. Centro taryba palaiko ryšius su Mažeikių rajono savivaldybe, kitomis formaliojo ir 

neformaliojo  ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, tėvais (globėjai, rūpintojais). 
 
 

IV SKYRIUS 
CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 

 
 
20. Teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 
21. Pritaria Centro strateginiam planui, Centro metiniam veiklos planui, Centro darbo 

tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia Centro 
vadovas. 

22. Teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro 
vidaus struktūros tobulinimo. 

23. Kiekvienais metais vertina Centro vadovo metų veiklos atskaitą ir teikia savo sprendimą 
dėl ataskaitos Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. 

24. Svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus. 
25. Teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių darbo ir ugdymo 

sąlygų sudarymo, veiklos tobulinimo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir 
intelektinius išteklius. 

26. Svarsto mokytojų tarybos, socialinių darbuotojų su jaunimu ar Centro bendruomenės 
narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro vadovui. 

27. Svarsto ir priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Centro vadovo teikiamais 
klausimais. 
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V SKYRIUS 

CENTRO TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
 

28. Kiekvienas Centro tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo 
klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

29. Gauti Centro administracijos informaciją apie Centro veiklą. 
30. Būti atsakingu ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis. 
31. Už savo veiklą vieną kartą per metus Centro taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro 

bendruomenės nariams. 
 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 

32. Pasibaigus Centro tarybos kadencijai ar nutrūkus jos nario įgaliojimams pirma laiko, 
Centro direktorius organizuoja rinkimus Centro nuostatuose numatyta tvarka. 

33. Centro taryba paleidžiama reikalaujant dviems trečdaliams tarybos narių arba 
likviduojant Centrą. 

34. Centro tarybą galima reorganizuoti, pasikeitus Centro nuostatų reikalavimams arba 
reorganizuojant Centrą. 

35. Centro tarybos nuostatus tvirtina Centro direktorius. 

_________________ 


