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VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO
TRENERIŲ TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Trenerių taryba veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
savininko teisės aktais, Centro nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Trenerių taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir principais.
4. Trenerių tarybos nuostatus, pritarus Centro tarybai tvirtina Centro direktorius.
5. Trenerių tarybos nuostatų pakeitimą gali inicijuoti:
5.1 Trenerių tarybos narys (-iai);
5.2 Trenerių administracija:
5.3 savininkas.
6. Trenerių tarybą sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas (-ai), Centre dirbančių
trenerių atstovai.
II. TRENERIŲ TARYBOS FUNKCIJOS

9. Inicijuoja Centro kaitos procesus;
10. formuoja ir koreguoja Centro veiklos tikslus ir uždavinius;
11. dalyvauja planuojant Centro veiklą;
12. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
13. aptaria skirtingų gebėjimų sportininkų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo
programas, metodus;
14. analizuoja ir savo išvadomis prisideda prie Centro strateginio plano sukūrimo ir vykdymo;
15. analizuoja sportininkų krūvius, ugdymo planų sudarymą ir vykdymą;;
16. aptaria pedagogines veiklos tobulinimo būdus, trenerių pedagogines ir dalykinės kompetencijos
galimybes, sportininkų nepažangumo priežastys;
17. teikia Centro tarybai ir Centro direktoriui pasiūlymus dėl sportininkų skatinimo, šalinimo iš
Centro ir kitais klausimais;

18.trenerių taryba inicijuoja atskyrų sporto šakų metodinių grupių sukūrimą ir bendradarbiauja su
Centro metodine taryba.
19. trenerių taryba turi patariamąjį balsą skiriant sporto šakų vyriausiuosius trenerius.
21.svarsto trenerių pedagoginius krūvius, sportininkų mokymo organizavimą;
22. teikia Centro vadovybei ir tarifikacinei komisijai pasiūlymus dėl trenerių kvalifikacijos
tobulinimo;
23. svarsto Centro ugdymo planą.
III. TRENERIŲTARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
24. Trenerių tarybai vadovauja Centro direktorius, jei jo nėra- Centro direktoriaus pavaduotojas.
Trenerių tarybos sudėtį Centro direktorius tvirtina savo įsakymu kiekvienais mokslo metais.
25. Trenerių tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles
tvarko trenerių tarybos sekretorius, išrinktas atvirtu balsavimu paprasta balsų dauguma.
26. Trenerių tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 trenerių tarybos
narių. Nutarimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po
lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso trenerių tarybos pirmininkui.
27.trenerių tarybos sudaromos atskyrų sporto šakų skyriuose;
28. sporto šakų skyriai siūlo kandidatus į Centro trenerių tarybą : lengvosios atletikos -3,
individualių sporto šakų – 4, po du atstovus vandens, gimnastikos ir dvikovės sporto šakų skyriai.
Viso trenerių tarybą sudaro 13 Centro trenerių atstovų. Šioje taryboje Centro administracijai
atstovauja du žmonės: direktorius ir pavaduotojas. Viso trenerių taryba sudaro 15 asmenų.
29. Trenerių tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau
kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis trenerių tarybos posėdis.
30. Į trenerių tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų Centro savivaldos institucijų atstovai, kiti
asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę.
31. Trenerių taryba bendrauja su kitų miestų ir šalių treneriais, geriausią darbo patirtį taiko Centro
trenerių darbe;
32. Trenerių taryba slaptu balsavimu renka atstovus ( 3 trenerius) į Centro tarybą.
IV. TRENERIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
33. Kiekvienas Trenerių tarybos narys turi teisę:
33.1. gauti iš Centro administracijos visą informaciją apie Centro veiklą.
33.2. dalyvauti kitų Centro savivaldos institucijų veikloje.

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
35. Centro trenerių taryba veikla nutraukiama:
35.1. likvidavus Centrą.
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