
 PATVIRTINTA 
Negalią turinčių asmenų centro „Korys“  
direktoriaus  2022 m. rugpjūčio 22 d.  
įsakymu Nr. V-87 

 
NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO 

 „KORYS“ LANKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centras) Lankytojų tarybos veiklos aprašas apibrėžia 

Lankytojų tarybos rinkimų tvarką, veiklą bei atskaitomybę. 

2. Lankytojų taryba veikia atskirai kiekviename padalinyje – Socialinių paslaugų  asmenims su judėjimo ir 

kompleksine negalia   (Danų g. 15A) bei Socialinių paslaugų asmenims su intelekto negalia (Pabiržės g. 26). 

3. Lankytojų tarybą sudaro Centro dienos centro lankytojų grupių atstovai,  kurie atstovauja Centro 

lankytojus, priima jų klausimus ir pasiūlymus Centro veiklos gerinimo tema ir apsvarsto susirinkimų metu. 

4. Už Lankytojų tarybos veiklą yra atsakingi  paskirti Centro darbuotojai – po vieną darbuotoją 

kiekviename padalinyje. Jis vadinamas Lankytojų tarybos veiklos koordinatoriumi. 

 

II  SKYRIUS 
LANKYTOJŲ TARYBOS RINKIMŲ TVARKA 

 

5. Rinkimai į Lankytojų tarybą yra organizuojami kiekvienoje dienos centro grupelėje atskirai.  

6. Kandidatu į Lankytojų tarybą  gali tapti lankytojas, pats išreiškęs savo norą,  arba sutikęs su „savo 

asmens“ pasiūlymu atstovauti grupelę Lankytojų taryboje.   

7. Kiekviena grupelė iš savo grupelės kandidatų anoniminiu būdu išrenka vieną lankytoją, kuris atstovaus 

juos lankytojų Taryboje.  

8. Lankytojų taryboje kiekvienas narys atsakingas už tam tikrą sritį ir yra vadinamas tos srities „ekspertu“. 

Ekspertas, atsakingas už Lankytojų tarybos reikalus, vadinamas lankytojų tarybos pirmininku.  

9. Išrinkti Lankytojų tarybos nariai pirmojo susirinkimo metu susipažįsta su įvairių sričių „eksperto“ 

pareigomis ir jomis pasiskirsto, o lankytojų tarybos pirmininkas yra išrenkamas anoniminiu būdu.  

10. Į Lankytojų tarybos pirmininko pareigas gali pretenduoti visi Lankytojų taryboje esantys nariai. 

11.  Lankytojų tarybos pirmininkas perrenkamas, kai savo noru atsisako savo pareigų arba kai dauguma 

Tarybos narių nori perrinkti į kitą. 

12. Lankytojų taryba yra perrenkama, kai kuris nors narys nebenori eiti savo pareigų arba kai iškyla 

problemų su tarybos nario elgesiu, kuris neatitinka Centro bendruomenės etikos taisyklių principų. 

Lankytojų tarybos perrinkimui reikalingas jos narių daugumos sutikimas.  

 
III   SKYRIUS 

LANKYTOJŲ TARYBOS EKSPERTŲ VEIKLA 

   

13. “Eksperto” pareigybės (gali keistis Lankytojų Tarybos narių sutarimu):  

- Tarybos pirmininkas - už Tarybos reikalų tvarkymą; 

- Centro gidas - praveda svečiams ekskursiją po Centrą; 

- Sveikatos ekspertas - skatina būti fiziškai aktyviems Centro draugus;  

- Teisių ekspertas - primena visiems apie teises;  



- Šventinių dienų ekspertas - domisi ir paruošia informaciją apie Valstybines ir kitas 

kalendorines šventes;  

- Meniu ekspertas - pasirūpina, kad kiekvienas kabinetas turėtų savaitės meniu;  

14. Lankytojų tarybos nariai susirinkimų metu segi korteles su savo vardu ir „eksperto“ pareigybės 

pavadinimu. 

15. “Ekspertų” pareigybėmis nariams galima keistis Lankytojų tarybos narių sutarimu.   

16. “Eksperto” pareigybių pavadinimus bei atsakomybes galima keisti Lankytojų tarybos narių sutarimu.  

 
IV  SKYRIUS 

LANKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

17. Lankytojų tarybos susirinkimus veda Lankytojų tarybos veiklos koordinatorius. 

18. Susirinkimai vyksta kartą per mėnesį sutartu laiku. 

19. Susirinkimų datą savose grupelėse paskelbia Tarybos nariai bei ji paskelbiama Centro skelbimų 

lentoje.  

20. Lankytojų tarybos nariai  (Danų g.) dalinasi naujienomis, susijusiomis su Lankytojų Taryba, „Facebook 

Messenger“ platformoje.  

21. Kiekvienas Lankytojų tarybos narys atsineša klausimus ir pasiūlymus iš savo grupelės, taip pat 

svarstomi pasiūlymai iš „Pasiūlymų dėžutės“. 

22. Kiekvienas Tarybos narys eilės tvarka pateikia pasiūlymus ar klausimus gautus iš savo grupelės ir kartu 

su kitais Tarybos nariais sprendžia pasiūlymo ar klausimo aktualumą ir diskutuoja apie įgyvendinimo 

galimybes. 

 
V  SKYRIUS 

TARYBOS ATSKAITOMYBĖS TVARKA 

23. Daugumos narių sutarimu priimti pasiūlymai bei sprendimai surašomi protokole.  

24. Tarybos procesą protokoluoja Tarybos narys, savanoriškai pasisiūlęs eiti protokoluotojo pareigas. 

Šiam procesui pagal poreikį padeda Tarybos koordinatorius.  

25. Kiekvienas protokolas prisegamas Centro skelbimų lentoje. 

26. Tarybos veiklos koordinatorius priimtus pasiūlymus bei spendimus pristato Centro administracijos 

susirinkime. Jame sprendžiama, kuriuos pasiūlymus galima įgyvendinti. 

27. Administracijos susirinkime priimti sprendimai ir atlikti darbai perduodami kito Tarybos susirinkimo 

metu.  
VI  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Centro Lankytojų tarybos aprašas gali būti keičiamas pagal poreikį.  

29. Aprašas skelbiamas Centro internetiniame puslapyje- www.nckorys.lt bei skelbimų lentose.   

 

http://www.nckorys.lt/

