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DARBOTVARKĖ:   

1. Dėl mokyklos 2022 m. veiklos plano ataskaitos projekto pristatymo.  

2. Dėl Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2022 m. veiklos plano 

ataskaitos pristatymo. 

3. Dėl mokyklos 2023 metų etatų sąrašo projekto svarstymo. 

4. Dėl Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2023 m. veiklos plano 

projekto pristatymo. 

5. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Mokyklos 2022 m. veiklos plano projekto pristatymas.  

NUTARTA. Mokyklos 2022 m. veiklos plano ataskaitą vertinti teigiamai. Savo 

sprendimą skelbti viešai Mažeikių politechnikos mokyklos interneto svetainėje ir apie sprendimą 

informuoti savininką (dalininkų susirinkimą), t. y. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministeriją. 

BALSAVO: UŽ 7, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0. 

2. SVARSTYTA. Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) veiklos 2022 m. 

plano ataskaitos pristatymas. 

NUTARTA.  Patvirtinti Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2022 metų 

veiklos plano ataskaitą. 

BALSAVO: UŽ 7, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0. 

3. SVARSTYTA. Mokyklos 2023 metų etatų sąrašo projekto svarstymas. 

NUTARTA. Pritarti mokyklos 2023 metų pareigybių sąrašo projekto tvirtinimui 

pakeičiant pareigybes sekančiai: 

pareigybė vyr. buhalteris keičiama į pareigybę vyr. finansininkas, 

pareigybė statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas keičiama į pareigybę 

neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjas, 

pareigybė rūbininkas keičiama į pareigybę specialusis pedagogas, 

pareigybė karjeros specialistas sudaryta naujai nuo 2022 m. lapkričio 3 d. pagal 

projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001, kuris vykdomas pasirašius 
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Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių politechnikos mokyklos 2022 m. spalio 18 d. 

Jungtinės veiklos sutartį Nr. VD-2022-00765, 

pareigybė buhalteris  keičiama į pareigybę finansininkas, 

pareigybė ekonomistas keičiama į pareigybę apskaitininkas, 

pareigybė administratorius keičiama į pareigybę bendrabučio administratorius, 

pareigybė inžinerinių tinklų darbuotojas keičiama į pareigybę padėjėjas ūkio 

reikalams. 

BALSAVO: UŽ 7, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0. 

4. SVARSTYTA. Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2023 m. veiklos 

plano projekto pristatymas. 

NUTARTA.  Patvirtinti Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2023 m. 

veiklos  planą. 

BALSAVO: UŽ 7, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0. 

5. Kiti klausimai.  

Priminta, kad vadovaujantis Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) darbo 

reglamento 14 punktu, posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Savo 

sprendimus Taryba skelbs viešai Mažeikių politechnikos mokyklos interneto svetainėje ir apie savo 

sprendimus informuos savininką (dalininkų susirinkimą). 
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