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ŠIAULIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO  
TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šiaulių technologijų mokymo centro (toliau - Centro)  taryba (savivaldos institucija) (toliau - 

Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. 
2. Šiaulių technologijų mokymo centro tarybos nuostatai (toliau- Nuostatai) reglamentuoja 

Tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką, funkcijas, sudarymą, narių atsakomybes ir 
pareigas.  

3. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam 
Centro valdymui, padeda spęsti Centro aktualius klausimus.  

4. Taryba savo savo veiklą grindžia vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu 
kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Centro 
įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimais, kitais Centro 
veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

5. Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo, 
viešumo principais bei vadybos profesionalumu, racionalumu, pedagogine iniciatyva ir 
bendradarbiavimu.  

 
II. TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLA 

 

6. Tarybos kadencija – trys metai. 
7. Į Centro tarybą po 3 asmenis deleguoja: tėvų (rūpintojų) atstovus- tėvų konferencija, mokytojus- 

mokytojų susirinkimas, mokinius- Centro mokinių taryba, vietos bendruomenių atstovus- 
Šiaulių miesto vietos bendruomenės. 

8. Tarybos narius gali atšaukti juos rinkusi bendruomenės grupė ir į jų vietą išrinkti naujus narius. 
9. Jeigu tarybos narys nevykdo arba netinkamai vykdo Nuostatuose nustatytas funkcijas, Tarybos 

pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės Tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į Tarybos narį 
delegavusią bendruomenės grupę ir prašyti paskirti kitą Tarybos narį. 

10. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia: 
10.1. pasibaigus tarybos kadencijai; 
10.2. mirus tarybos nariui; 
10.3. atsistatydinus tarybos nariui; 
10.4. mokytojų atstovams- nutraukus darbo sutartį su Centru; 
10.5. mokinių atstovams- nutraukus mokymo sutartį; 
10.6. mokinių tėvų (rūpintojų) atstovams- nutraukus mokymo sutartį su Tarybos nario 

vaiku; 
10.7. atšaukus Tarybos narį Nuostatų 8, 9 p. nurodytais atvejais. 

11. Jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nesibaigus kadencijai, naują Tarybos narį likusiam 
kadencijos laikotarpiui skiria bendruomenės grupė, skyrusi Tarybos narį, kurio įgaliojimai 
nutrūko. 



12. Tarybos narių sudėtis tvirtinama Centro vadovo įsakymu.  
13. Tarybos veiklos organizavimo forma yra posėdžiai. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du 

kartus per metus. 
14. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami kontaktiniu, nuotoliniu arba mišriu organizavimo 

būdu.  
15. Tarybos pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenkamas Tarybos 

pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius. 
16. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.  
17. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

Tarybos pirmininko balsas yra lemiamas.  
18. Posėdyje negalintys dalyvauti tarybos nariai, atstovaujantys mokinių tėvų, vietos bendruomenes 

informuoja Tarybos sekretorių ir gali balsuoti užpildydami balsavimo biuletenį ir pateikdami jį 
pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą elektroninėmis ryšio priemonėmis.   

19. Posėdyje gali būti kviečiami dalyvauti Centro vadovas, kiti administracijos atstovai, su ugdymo 
proceso organizavimu susiję asmenys, socialiniai partneriai, rėmėjai. Kviestiniai asmenys neturi 
balsavimo teisės. 

20. Posėdžius organizuoja ir darbotvarkę sudaro Tarybos pirmininkas, jam nesant Tarybos 
pirmininko pavaduotojas.  

21. Neeilinis Tarybos posėdis turi būti šaukiamas Tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip trečdalio 
Tarybos narių siūlymu.  

22. Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 
23. Tuos Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ar kitiems Centro veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos Centro vadovas ar dalininkai, ar švietimo 
priežiūros institucijos nustato netinkamais, Taryba privalo svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, 
ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

24. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Centro 
bendruomenės nariams. 

 
III. TARYBOS FUNKCIJOS 

 
25.  Centro Taryba: 

25.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;  
25.2. svarsto ir aprobuoja Centro metinį veiklos planą, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus 

Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro vadovo;  
25.3. teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro įstatų pakeitimo ar papildymo, Centro 

vidaus struktūros tobulinimo;  
25.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus; 
25.5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Centro vadovui dėl 

Centro veiklos tobulinimo, vertina Centro metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl 
ataskaitos Centro savininkui; 

25.6. svarsto mokytojų, mokinių ir Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus 
Centro vadovui; 

25.7. teikia siūlymus Centro vadovui  dėl Centro darbo tobulinimo, saugių  mokinių 
ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir 
intelektinius išteklius; 

25.8. svarsto Centro vadovo teikiamus kitus klausimus; 
25.9. teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Centro materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais; 
25.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

26. Tarybos priimti ir Centro vadovo patvirtinti sprendimai įsigalioja ir yra privalomi visai Centro 
bendruomenei. 



27. Su Tarybos priimtais sprendimais, kurie yra aktualūs tam tikrai Centro bendruomenės grupei, 
Tarybos pirmininkas supažindina atstovaujamų grupių atstovus kiekvienai šaliai patogiu būdu. 

 

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 
 

28. Tarybos nariai turi teisę iš Centro administracijos gauti informaciją apie Centro veiklą. 
29. Kiekvienas Tarybos narys: 

29.1. išsako atstovaujamos Centro bendruomenės grupės nuomonę svarstomais klausimais, 
aktyviai dalyvauja Tarybos veikloje; 

29.2. vadovaujasi nešališkumo, demokratiškumo principais ir prisiima atsakomybę bei 
įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas funkcijas; 

29.3. turi teisę gauti informaciją apie Centro veiklą svarstomais klausimais; 
29.4. Yra susipažinęs su Nuostatais ir patvirtinęs tai parašu. 

30. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems Centro bendruomenės nariams 
kadencijos pabaigoje. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
31. Tarybos nuostatai keičiami 4/5 Tarybos narių sprendimu ir/arba Centro bendruomenės siūlymu. 
32. Taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 

kvorumui, reikalaujant 2/3 Centro bendruomenės narių. 
33. Tarybos veikla nutrūksta, jeigu Centras yra likviduojamas arba reorganizuojamas. 
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