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KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRO TARYBOS  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno švietimo inovacijų centro (toliau – Centras) taryba yra aukščiausia Centro 

savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams ir telkianti darbuotojų ir Kauno miesto 

pedagogų bendruomenės narių atstovus svarbiausiems Centro veiklos sričių klausimams aptarti, 

kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

2. Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Savininko norminiais teisės aktais, šiais nuostatais. 

3. Centro taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo 

ir tęstinumo principais. 

4. Centro tarybos priimti nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Centro veiklą 

reglamentuojantiems norminiams teisės aktams.  

5. Centro direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos Centro tarybos nutarimus, kurie 

prieštarauja Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams.  

6. Jei Savininkas ar švietimo priežiūrą vykdančios instancijos nustato, kad Centro 

tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams, siūlo 

Centro tarybai juos svarstyti iš naujo. Centro tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų 

numatyta tvarka.  

7. Centro tarybos nuostatus, pritarus tarybai, tvirtina Centro direktorius savo įsakymu.  

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

paprasta balsų dauguma. Inicijuoti Centro tarybos nuostatų pakeitimą gali:  

8.1. Centro tarybos narys (-iai);  

8.2. Centro direktorius ar pavaduotojai;  

8.3. Savininkas.  

 

II SKYRIUS 

CENTRO TARYBOS REGLAMENTAS 

 

9. Centro tarybą sudaro 9 nariai: Centro metodininkų – 3 atstovai, švietimo įstaigų 

vadovų asociacijų – 3 atstovai, mokyklų metodinės tarybos – 3 atstovai.  

10. Centro darbuotojams Centro taryboje atstovauja metodininkai, išrinkti Centro 

metodininkų susirinkime, švietimo įstaigų vadovų asociacijos deleguoja savo atstovus, mokyklų 

metodinės tarybos atstovai renkami mokyklų metodinės tarybos susirinkime.  

11. Centro taryba renkama trejiems metams.  

12. Centro tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia Centro tarybos 

nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu.  
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13. Centro tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšauktojo nario vietą 

išrenkamas naujas narys.  

14. Centro tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo 

taisykles tvarko Centro tarybos sekretorius, išrenkamas iš Centro tarybos narių atviru balsavimu 

balsų dauguma.  

15. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai 

priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  

16. Centro tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba Centro tarybos 

nutarimu. Centro tarybos posėdį gali inicijuoti Centro administracija (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai).  

17. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali 

būti sušauktas neeilinis Centro tarybos posėdis.  

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

18. Centro taryba atlieka šias funkcijas:  

18.1. pritaria Centro strateginiam planui, metinei veiklos programai ir teikia direktoriui 

siūlymus Centro veiklos organizavimo klausimais;  

18.2. teikia Centro direktoriui siūlymus dėl Centro nuostatų keitimo ar papildymo, 

darbuotojų skatinimo ir darbo sąlygų gerinimo, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vidaus 

audito vykdymo;  

18.3. skiria atstovą į atviro konkurso Centro direktoriaus pareigoms užimti komisiją;  

18.4. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių darbo sąlygų sudarymo, 

talkina formuojant Centro materialinius ir intelektinius išteklius;  

18.5. analizuoja ir vertina Centro psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių 

formavimąsi, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus Centro vadovybei;  

18.6. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Centro savivaldos institucijų ar 

administracijos kompetencijai.  

19. Centro tarybos nariai privalo dalyvauti Centro tarybos posėdžiuose.  

20. Centro tarybos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie Centro veiklą.  

21. Centro tarybos atsiskaitymo formas ir būdus nusistato Centro taryba.  

22. Centro taryba paleidžiama:  

22.1. reikalaujant 2/3 Centro tarybos narių;  

22.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 2/3 jos narių;  

22.3. likviduojant Centrą. 

 

    

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno švietimo inovacijų centro tarybos 

2021 m. gruodžio 9 d. posėdžio nutarimu, 

protokolo Nr. 1. 


