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Druskininkq savivaldybe s tarybos
201.6 m.liepos 1 d. sprendimu Nr.TL-L40

DRUSKININKV SPORTO CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkq sporto centro nuostatai (toliau- Nuostatai) reglamentuoja Druskininkq
sporto centro (toliau - Centras) teising form4, priklausomybg, veiklos sritis ir ruSis, tikslus ir
uZdavinius, Centro ir vadovo funkcijas, mokymosi pasiekimq lteisinandiq'dokumentq iSdavim4,
Centro teises ir pareigas, Centro veiklos organizavim4 ir valdym4, Centro savivald4, darbuotojq
priemim4 i darbq jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turto, le5q naudojimo tvark4 ir
finansines veiklos kontrolg, Centro veiklos prieiiirq, mokiniq priemimo i Centr4 tvark4,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Centro oficialusis pavadinimas: Druskininkq sporto centras.
3. Trumpasis Centro pavadinimas: Sporto centras.
4. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas 301845630.
5. Centro isteigimo data: 2008 m. rugsejo 1 d.
6. Centro teisine forma ir priklausomybe: Druskininkq savivaldybes biudZetine istaiga.
7. Centro savininkas - Druskininkq savivaldybe, kodas i11100394. Savininko teises ir

pareigas igyvendinanti institucija - Druskininkq savivaldybes taryba (toliau-Savivaldybes taryba):
7 .1 . tvirtina biudZetines istaigos nuostatus ;

7 .2. piima i pareigas ir i5 jq atleidZia biudZetines istaigos vadov4;
7.3. priima sprendim4 del biudZetines istaigos buveines pakeitimo;
7.4. priima sprendim4 del biudZetines istaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del biudZetines istaigos frlialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.7. sprendZia kitus biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir biudZetines

istaigos nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
8. Centro buveine: M. K. iiurlior,io g.97-2,W - 66L62Druskininkai.
9. Centro $upe - Neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla (3160), Centro pagrindinis tipas: Neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir
formalqii Svietim4 papildandio ugdymo mokykla (3 1 61 ).

10. Pagrindine Centro paskirtis: Neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinio ugdymo
mokykla (316142A6), kitos paskirtys: Neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinio ugdymo
mokykla (31$42A6), Neformaliojo suaugusir4jq Svietimo grupes sportinio ugdymo mokykla
(31814106).

11. Mokymo kalba: lietuviq.
12. Mokymo forma: grupinio mokymo (si).
13. Mokymo proceso organizavimo bfidai: kasdienis, individualus, savaranki5kas.
14. Centre vykdomos Sios formalqii Svietim4 papildandio sportinio ugdymo programos:

krep5inis, rankinis, tinklinis, futbolas, kalnq slidinejimas, lengvoji atletika.
L5. Mokymosi pagal Neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio

sportinio ugdymo programas pasiekimq iteisinimo dokumentai i5duodami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu.

16. Centras yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo

pavadinimu, atsiskaitomgiq ir kitas s4skaitas bankuose.



17. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos krrno kultfiros ir sporlo istatymu ir kitais

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, K[no kulturos ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes teises aktais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais,
Savivaldybes tarybos sprendimais, savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises
aktais bei Siais Nuostatais.

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOIVTNIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOST PASTEKTMUS ITEISINAXdilT DOKUMENTU TSDAVTMAS

18. Veiklos sritis: Svietimas, kodas 85.

19. Centro veiklos rlSys ir kodai:
19.1, sportinis ir rekreacinis Svietimas (kodas 85.51);
19.2, Svietimui budingq paslaugq veikla (kodas 85.60);
19.3. sporline veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93);
19.4, sportine veikla (kodas 93.1);
19.5. sporto frenginiq eksploatavimas (kodas 93.11);
19.6. sporto klubq veikla (kodas 93.12);
19.7. klno rengybos centrq veikla (kodas 93.13);
19.8. kita sportine veikla (kodas 93.19);
19.9. vaikq poilsio stovyklq veikla (kodas 55.20.20);
19.10. sporlo irangos nuoma (kodas 77 .21.40).
20. Jeigu veiklai, numatytai Centro nuostatuose, reikalinga licencija ar leidimas, tai

Centras gali vykdyti veikl4 tik juos gavgs.

21. Centro tikslas - per spofi4 skatinti vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq savirai5k4, ie5koti
talentingq sportininkq, organizuoti vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq laisvalaikf, vykdy.ti papildom4
ugdym4 klno kultlros ir saviraiSkos bei meistriSkumo srityse.

22. Centro veiklos uZdaviniai:
22.1. igyvendinti kUno kult[ros ir sporlo politik4 Savivaldybes teritorijoje;
22.2. puoseleti dvasines, psichines ir fizines Zmogaus galias;
22.3. aktyvinti klno kulturos ir spor-tines veiklos propagavim4;
22.4. ieskoti talentingq sportininkq. kurie sportiniais pasiekimais padetq formuoti ger4

Savivaldybes ivaizdi;
22.5. organizr.roti ir vykdyti mokomEii treniruodiq proces4, sporto varZybas, stovyklas ir

sveikat4 stiprinandius renginius savivaldybes gyventojams ir svediams;
22.6. tgdyti ir rengti sportininkus Centro, savivaldybes ir Salies rinktinems;
22.7. teikti ugdymo lstaigoms informacij4 sporlo klausimais;
22.8. aukleti ir skatinti vaikus ir jaunim4 blti gerais, dorais ir s4Ziningais savo Salies

patriotais bei piliediais;
22.9. sudaryti s4lygas savivaldybes gyventojams sporluoti apmokamose sveikatingumo

grupese ir bendro fizinio parengimo grupese;
22.10. vykdyti neformaliojo vaikq Svietimo programas;
22.1\. formuoti, konkretinti, atnaujinti ir igyvendinti vykdomq sporlo programq ugdymo

turini pagal Klno kult[ros ir sporlo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes teises

aktus ir patvirtintas Sportinio ugdymo rekomendacijas;
22.12. laikyis bendrqjq principq: lygiq galimybiq, kontekstualumo, veiksmingumo ir

tgstinumo;
22.13. puoseleti prigimtines sportininko galias (intelektualines, emocijq, valios, fizines)

lemiandias kflrybing asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg;
22.14. mokyti suprasti bendraZmogi5k4sias vertybes ir jomis gristi gyvenim4;



22.15. saugoti tauting tapatybE, perteikiant sportininkams tautines kult[ros pagrindus,
Europos ir pasaulio humanistines kultr-rros vertybes;

22.16. organizuoti treneriq, specialistq ir darbuotojq kvalifikacijos tobulinimq;
22.17 . uZtikrinti demokratini Centro valdym4;
22.18. uZtikrinti ugdymo kokybg.
23. Centro funkcijos:
23.1. formuoja ir igyvendina ugdymo turini, vadovaudamasis Sportinio ugdymo

organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Klno kulturos ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus isakymu;

23.2. konl<retina ugdymo programas ir organizuoja sportininkq ugdymo (si) procesq
kiekvienais metais nuo rugsejo 1 d.;

23.3. iteisina sportininkq mokymosi pasiekimus teises aktq nustatyta tvarka;
23.4. oryanrzuoja tarptautines, nacionalines, kompleksines, regionines, vietines sporto

varZybas ir renginius;
23.5. vykdo istatymais neuZdraust4 ir nuostatams neprie5taraujandi4 [king komercing

veikl4, kuri4 vykdant gautos pajamos leistq geriau vykdyti Centro funkcijas, siekti tikslq ir
uZdaviniq;

23.6. bendradarbiauja su sportininkq tevais (globejais, rfipintojais), teritorinemis
policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, Vaiko teisiq apsaugos skyriumi ir kitomis
institucijomis dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje, su Salies sporto federacijomis bei kitomis
sporto or ganizacijomi s ;

23.7. organizuoja sportinio ugdymo proces4, atsiZvelgiant i Klno kultUros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus isakymu patvirtintas
S p ortini o ugdymo or ganizav imo rekomendac ij as ;

23.8. igyvendina kflno kultiiros ir sporto pletojimo Savivaldybeje priemones, numatytas
Savivaldybes tarybos patvirtintuose Savivaldybes strateginiame pletros ir Savivaldybes
strateginiame veiklos planuose ;

23.9. teikia metoding ir organizacing param4 sporto klubams ir ugdymo istaigoms;
23.10. vykdo Sviediam4j4 veikl4, formuoja Savivaldybes teritorijoje gyvenandiq Zmoniq

pozityvq poZiflri i kuno kulttros ir sporto reik5mg sveikatai;
23.11. rengia ir vykdo sportininkq vasaros uZimtumo, nusikalstamumo prevencijos,

sporto pletros ir kitus projektus, sporto varlybas ir sveikat4 stiprinandius renginius. vykdo
narkotiniq medZiagq vartojimo, r[kymo ir kitq Zalingl lprodiq prevencing veikl{;

23.12. teikia pagalbq sportininkui ir treneriui;
23.13. formuoja pagarbos tevams (globejams, rupintojams), treneriams, kalbai ir kultflrai

nuostatas;
23.14. atlieka Centro veiklos isivertinim4;
23.15. taupiai naudoja turimus i5teklius, remdamasis veiksminga vadyba;
23.16. inicijuoja ir remia Centro savivaldos institucijq klrim4 (si) ir veikl4;
23.17. sudaro saugias ir sveikas ugdymo (si) s4lygas sportininkams, uZtikrina sportinio

ugdymo kokybg;
23.18. kuria Centro, kaip vietos bendruomenes, kultlros Zidini;
23.19. organizuoja prekiq, paslaugq ir darbq pirkim4, vadovaudamasis Vie5qjq pirkimq

istatymu;
23.20. taiko Centro tikslus ir uZdavinius atitinkandius vertinimo modelius;
23.21. teikia informacij4 visuomenei apie pasirinkimo galimybes, programas;
23.22. sudaro mokymosi (si) sutartis su tevais (globejais, rDpintojais) ir rykdo sutartus

isipareigojimus;
23.23. uZtikrina sveik4, saugi4 ugdymo (si) ir darbo aplink4;
23.24. tvarko Centro sportininkq duomenis;
23 .25 . kuria sportininkq sportiniam ugdymui igyvendinti reikiam4 materialing bazg;



23.26. vykdo tarptautinius, Salies, savivaldybes ir Centro projektus;
23.27. vykdo Svieteji5kas, kultUrines, metodines ir leidybines funkcijas;
23 .28., vykdo vaiko minimalios prieZirlros priemones ;

23.29. vykdo istatymais neuZdraust4 ir nuostatams neprie5taraujandi4 [king komercing
veikl4, kuri4 vykdant gautos pajamos leidLia geriau vykdyi Centro funkcijas, siekti tikslq ir
uZdaviniq;

23.30. sudaro s4lygas Centre dirbandiq darbuotojq profesiniam tobulejimui.
24. Jei, veiklai, numatltai Nuostatuose, istatymq nustatyta tvarka reikalinga licencija

(leidimas), toki4 licencij4 (leidim4) Centras privalo tureti.
25. Sportinio mokymo pasiekimus iteisinantys dokumentai iSduodami teises aktq

nustatyta tvarka.
26. Centro direktorius, pasira5ydamas sportinio mokymo pasiekimus iteisinandius

dokumentus, atsako uZ ira5q teisingumq.
27. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami teises aktq nustatyta

tvarka.
28. Centro direktorius, pasira5ydamas mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus,

atsako uZ ira5q teisingum4.

III. CENTRO TEISES IR PAREIGOS

29. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:

29.1. retgli ir sifllyti igyvendinti parengtas programas, projektus, pasirinkti pedagogines
veiklos bfldus ir formas, mokymo metodus;

29.2.klxti naujus mokymo (si) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdym4;
2g.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
29.4. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;
29.5. stoti ir jungtis i asociacijas, buftis iprofesines sEjungas;

29.6. gauti informacing, konsultacing ir kvalifrkacijos tobulinimo pagalb4;
29.7. gau/tiparurnql-ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
29.8. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandias ir tinkamai aprupintas darbo vietas;
29.9. organizuoti Centro savivaldos institucijq veikl4;
29.10. savaranki5kai palaikyti rySius ir bendradarbiauti su juridiniais ir f,rziniais

asmenimis, susijusiais su Centro veikla: Salies ir uZsienio sporto, Svietimo, sveikatos, kult0ros,
teisesaugos institucijomis, savivaldybes institucijomis ir organizacijomis;

29.11. atlygintinai teikti sporto ir Svietimo vie54sias paslaugas ir gautas leSas, naudoti
Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Druskininkq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;

29.t2. sifllyti dokumentq pataisas, kurti ivairius projektus, programas, konkursus skirtus
sportiniam Svietimui, Svietimo kaitos inicij avimui;

29.13. gauti ir teikti informacij4 Centro veiklos klausimais savivaldybds merui, tarybai,
administracijai, savivaldybes Svietimo istaigoms, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijai, Lietuvos Respublikos K[no kultfiros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes.

29.14. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
29.I5. teises aktq nustatytatvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybes turtu

ir le5omis, sudary.ti sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
29.16. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
30. Centro pareigos:
30.1. uZtikrinti sveik4, saugi4 sportinio ugdymo (si) ir darbo aplink4;
30.2. ultih,rinti ugdymo kokybq;



30.3. teikti informacij4 visuomenei apie centro veikl4;
30.4. sudaryti s4lygas centre dirbandiq darbuotojq profesiniam tobulejimui.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

31. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
31.1. Centro strateginis planas, kuriam pritaria Centro taryba, Druskininkq

savivaldybes vykdomoji institucija - savivaldybes administracijos direktorius (ar jo igaliotas asmuo)
ir tvirtina centro direktorius;

31.2. Centro metinis veiklos planas, kuri Centro tarybos pritarimu tvirtina centro
direktorius;

31.3. Centro ugdymo planas, kurio projektas derinamas su Centro taryba ir
savivaldybes vykdom4ja institucrja - savivaldybes administracijos direktoriumi (ar jo igaliotu
asmeniu), centro direktoriaus tvirtinamas iki einamqjq metq rugsejo 1 dienos.

32. Centrui vadovauja direktorius, kuri atviro konkurso budu pareigoms skiria ir i5 jq
atleidLia S avivaldybe s taryba.

33. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir i5 jq atleidZiamas teises aktq
nustatyta tvarka.

34. Centro direktoriaus pareigybes apra5ymas tvirtinamas teises aktq nustatytatvarka.
35. Centro direktorius pavaldus ir atsiskaito Savivaldybes tarybai.
36. Centro direktoriaus funkcijos organizuojant ir koordinuojant istaigos veikl4:
36.1. tvirtina mokyklos struktfrr4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus, pareigybiq apra5ymus;
36.2. nustato pavaduotojq veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jq veikl4 ir ipareigoja

periodi5kai atsiskaityti uZ nuveikt4 darbq;
36.3. vadovaudamasis teises aktais priima ir atleidZia trenerius, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis bei aptarnaujanti personal4, sudaro darbo sutartis, darbuotojus skatina,
skiria drausmines nuobaudas;

36.4. priima sportininkus, sudaro mokymo (si) sutartis ir rupinasi sutardiq sQlygrl

lykdymu, nustato sportininkq teises, pareigas ir atsakomybg;
36.5. organizuoja Centro darbo tvarkos taisykliq rengim4, jq projekto svarstymq ir

teikia jas Centro tarybai aprobuoti, jas tvirtina;
36.6. sudaro saugi4 sportinio ugdymo (si) aplink4;
36.7. planuoja Centro veikl4, analizuoja ir vertina materialinius, intelektinius i5teklius,

veikl4;
36.8. leidZia isakymus, priZiflri jq vykdymq;
36.9. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
36.10. sudaro Centro vardu sutartis centro funkcijoms atlikti;
36.11. organizuoja Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
36.12. uZtikrina optimalq intelektualiniq, materialiniq, finansiniq, informaciniq i5tekliq

naudojim4, darbq saug4;
36.13. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijos kelimui,

organizuoja treneriq atestacijq K[no kult[ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nustatyta tvarka;

36.14. inicijuoja Centro savivaldos institucijq veiklq;
36.15. pletoja bendradarbiavim4 su sportininkq tevais (globejais, rtipintojais),

teritorines policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, Centro remejais, visuomene, Vaiko
teisiq apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje, kuria
ugdymui palankiq sociokult[ring aplink4, teikia pagalb4 sportininkui ir treneriui'

3 6.1 6. atstovauj a Centrui kitose institucij ose ;



36.17. Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vieSai informuoja apie Centre
vykdomas programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, treneriq
kvalifikacij 4, Centro bendruomenes tradicij as ir pasiekimus;

36.18. uztikdna ugdymo (si) kokybg;
36.19. telkia Centro bendruomeng valstybines Svietimo politikos igyvendinimui,

ilgalaikiq ir trumpalaikiq Centro veiklos programq vykdymui;
36.20. organizuoja ugdom4jf proces4, ugdymo planq rengim4 ir jq igyvendinim4;
36.21. nustato sportininkq sportiniq pasiekimq vertinimo b[dus, laikotarpius ir

kriterijus;
36.22. valdo Centrui skirtus asignavimus, formuoja Centro veiklos valdymo ir

apskaitos politik4, uZtikrina finansq kontrolg, atsako uZ programq vykdymq, Centro biudZeto ir
pajamq, gautq uZ teikiamas paslaugas, tiksling4 naudojim4, teisingos buhalterines apskaitos
organizavimq, teisingq istaigos finansiniq, statistiniq ataskaitq rengim4 ir pateikim4 teises aktq
nustatyta tvarka;

36.23. teikia meting veiklos ataskait4 Savivaldybes tarybai;
36.24. imasi priemoniq, kad laiku b[tq suteiktapagalba sportininkui, kurio atlvilgiu

buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobldZio i5naudojimas, ir apie tai
informuoja suinteresuotas institucijas;

36.25. vie5ai skelbia Centro veikl4 reglamentuojandius dokumentus Centro svetaineje
www. druskininkusc. lt arba vietinej e spaudoj e ;

36.26. atlieka Centrui steigejo priskirtas fi.rnkcijas ir kitas teises aktq numatytas
funkcijas.

37. Direktorius teises aktq nustatl.ta tvarka atsako uZ vis4 Centro veikl4: uZ Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Centre, demokratini Centro valdym4,
bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikimE, Centro veiklos rezultatus, veiksming4
minimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinimq, ugdymo proceso organizavimq ir jo kokybg,
administracing, fiking ir finansing veikl4, darbo ir prie5gaisrines saugos taisykliq laikym4si, vaikq
saugumq, istaigos turto apsaug4 ir jo valdym4, finansq kontrolg, prekiq, paslaugq ir darbq pirkim4,
vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymu ir kit4 su asignavimais susijusi4 veikl4.

V. CENTRO SAVIVALDA

38. Centro savivalda grindZiama Svietimo tikslais, vykdomomis programomis ir
Centre susiklosdiusiomis tradicijomis,

39. Centro taryba auk5diausia Centro savivaldos institucija, atstovaujanti
sportininkams, treneriams, tevams (globejams, r[pintojams) ir vietos bendruomenei. UZ savo veikl4
Centro taryba atsiskaito j4 rinkusiems Centro bendruomenes nariams.

40. Centro taryba veikia pagal Centro treneriq, sportininkq, jq tevq (globejq,
rtipintojq), socialiniq partneriq, remejq atstovq susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie negali
prie5tarauti Centro nuostatams:

40.1. Centro taryb4 sudaro 7 nariai:2 treneriai, 1 sportininkas, 2 sportininkq tevai
(globejai r[pintojai) ir 2 sporto bendruomenes atstovai;

40.2. treneriai i Centro tarybqrenkami Treneriq tarybos posedyje:
40.3. sportininkq tevai (globejai r[pintojai) i Centro tarybqrenkami tevq susirinkime;
40. 4. sportininkai i Centro tarybq renkami sportininkq susirinkime ;

40.5. sporto bendruomenes atstovai I Centro tarybq renkami sporto bendruomenes
susirinkime;

40.6. i5vykus tarybos nariui, Centro tarybos sudetis atnaujinama;
40.7. ! Centro tarybq i5renkami asmenys, surinkE daugiausiai balsq. Balsams

pasiskirsdius po lygiai, balsuoj ama pakartotinai;
40.8. Centro tarybos pirminink4 renka taryba slaptu balsavimu;



40.9. Centro tarybos pirmininku negali b0ti Centro direktorius;
40.10. Centro taryba posedZiauja ne rediau kaip 2 kartus per mokslo metus, esant

britinybei, Saukiamas neeilinis Centro tarybos posedis:
40.1 1 . Centro tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq jos nariq;
40.12. Centro tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma, jei balsai

pasiskirsto po lygiai, Centro tarybos pirmininko balsas yra lemiamas;
40.13. Centro tarybos nutarimus, kurie prie5tarauja Centro veikl4 reglamentuojantiems

dokumentams, Centro direktorius turi teisg pra5yti svarstyti i5 naujo;
40.14. Savivaldybes administracija, prieZiirq, vykdandios institucijos, nustatg, kad

Centro tarybos priimti sprendimai prie5tarauja istat;,rnams ir kitiems Centro veikl4
reglamentuojantiems teises aktams, sillo Centro tarybai juos svarstyti i5 naujo. Centro tarybar
atsisakius, gindas sprendZiamas istatymq nustatyta tvarka;

40.15. Centro tarybos veiklos sritys:
40.15.1. teikia si[lymus del Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
40.15.2. i5klauso direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus Centro

direktoriui del Centro veiklos perspektyvq, Centro nuostatq keitimo ar papildymo, Centro darbo
tobulinimo, saugiq sportininkui ugdymo ir darbo sqlygU sudarymo, talkina formuojant
materialinius, fi nansinius ir intelektinius i5teklius ;

40.15.3. prrtaria Centro nuostatams, Centro strateginiam planui, Centro metiniam
veiklos planui, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklems;

40.15.4. inicijuoja Seimos ir Centro bendradarbiavim4;
40.15.5. svarsto Centro 1e5q naudojimo klausimus;
40.16. Centro taryba, pasibaigus veiklos laikui, atsiskaito jq rinkusiai Centro

bendruomenei ir vietos bendruomenes nariams;
41. Centro treneriq taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija treneriq

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro direktorius, pavaduotojai, visi
Centre dirbantys treneriai ir kiti ugdym4 organizuojantys darbuotojai:

41.1. Centro treneriq tarybai vadovauja direktorius;
41.2. Centro treneriq tarybos sekretoriq renka treneriq tarybos nariai vieneriems

metams;
41.3. Centro treneriq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo

metams, taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali bfiti'su5auktas neeilinis
Centro treneriq tarybos posedis;

41.4. Centro treneriq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip
213 treneriq;

41.5. Centro treneriq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma;
41.6. i posedZius gali bfiti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai, savivaldybes

administracijos Svietimo skyriaus specialistai, kitq suinteresuotq institucijq atstovai;
41.7. Centro treneriq taryboje svarstomus klausimus teikia administracija, treneriai bei

kiti Centre dirbantys specialistai;
41.8. Centro treneriq taryba:
41.8.1. nagrineja ugdymo turinio kait4, netradicinius darbo metodus ir budus, treneriq

profesinio tobulejimo b[dus, prakting ir metoding jq veikl4;
41.8.2. svarsto sportininkq ugdymo rezultatus, ugdymo veiklos tobulinimo btidus,

aptariaugdymo planus ir ugdymo programq igyvendinimo klausimus;
41.8.3. aptaria sportininkq sveikatos, saugos darbe, ugdymo (si), poilsio klausimus.



VI.DARBUOTOJv PRIEMIMASI DARBA,Ju DAR30 APMOKEЛ MO TVARKAIR
ATESTACIJA

42. Centro direktoriq atviro konkurso b[du pareigoms neterminuotai skiria ir i5 jq
atleidiia, tvirtina pareigybes apraSy,rn4 Savivaldybes taryba Lietuvos Respublikos istatyrnq ir teises

aktq nustatyta tvarka.
43. Direktoriaus pavaduotojus ugdymui, trenerius, kitus pedagoginius darbuotojus ir

aptarnaujanti personal4 priima i darbq k atleidLia i5 jo direktorius Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
44. Centro darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta

tvarka.
4 5 . DidZiausi4 leistin4 parei gybiq skaidiq tvirtina S avivaldybes taryba.
46. Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, treneriai tobulina kvalifikacij4 K[no

kult[ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kiq
Centro darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas direktoriaus nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

47. Centras patikejimo teise Lietuvos Respublikos ir kitq teises aktq bei steigejo

nustatyta tvarka valdo ir naudojasi priskirtais pastatais, inventoriumi, mokymo priemondmis,

finansiniais i5tekliais.
48. Centro leSq Saltiniai:
48.1. valstybes biudZeto ir savivaldybes biudZeto asignavimai;
48.2. kitos 1e5os, gautos teises aktq nustatyta tvarka.
49. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
50. Centras buhalterinE apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg teikia teises

aktq nustatyta tvarka.
51. Centras veiklos kokybg isivertina taikydamas pasirinktus vertinimo bfldus, formas

ir instrumentus.
52. Centro veiklos ir iSores finansini audit4 atlieka savivaldybes kontrolierius

(savivaldybes kontroles ir audito tarnyba).

VIII. MOKINIU PRJEMIMAS I CENTR.{

53. DidZiausi4 leistin4 sportininkq skaidiq I formalqii Svietim4 papildandio sportinio

ugdymo programas nustato Savivaldybes taryba.
54. Sportininkq priemimo i Centr q tv arkq nustato Savivaldybes taryba.

55. Sportininkq priemimas i istaig4 iforminamas mokymo (si) sutartimi, kurioje

aptariami Centro ir sportininko isipareigojimai, jq nevykdymo pasekmes.

56. Mokymo (si) sutarti uZ vaik4 iki 14 metq pasiraSo vienas i5 tevq (globejq,

r[pintojq), vaikas nuo 14 iki 16 metq mokymo sutartipasira5o tik turedamas vieno i5 terq (globejq,

r[pintojr+) ra5ti5k4 sutikim4.
57. Sudarius mokymo (si) sutarti, formuojama sportininko asmens byla.

58. Abu mokymo (si) sutarties egzempliorius pasira5o Centro direktorius ir pra5ymo

pateikejas. Vienas egzempliorius iteikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama

i sportininko asmens by14.



59. Sportininko i5vykimas i5 Centro iforminamas Centro direkloriaus isakymu,
laikantis nustagltos tvarkos ir sudaryq mokymo (si) sutardiq nuostatq.

IX. BAIGIAMOSIOS NIUOSTATOS

60. Centro nuostatai keidiami ir papildomi, pasikeitus teises
direktoriaus, Centro tarybos iniciafia. Nuostatus ir jq pakeitimus tvirtina
pritarus Centro tarybai.

6L. Centras reorganizuojamas, likviduojamas, pertvarkomas
strukturos perlvarka teises aktq nustatSrta frarka.

aktams arba Centro
Savivaldybes taryba,

ar vykdoma vidaus
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