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vrazrrKlv poLITECHNTKos MoKyKLos ISTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. MaZeikiq politechnikos mokyklos fstatuose (toliau - fstatai) nustatoma MaZeikiq
politechnikos mokyklos (toliau - [staiga) teisine forma, priklausomybe, savininko teises ir pareigas
igyvendinanti institucija, buvein6, mokyklq grupe, paskirtis, mokymo kalba, mokymosi forma (-os),
profesinio mokymo organizavimo formos, mokymo proceso organizavimo btdas (-ai), veiklos
teisinis pagrindas, veiklos sritys ir ruSys, tikslas, tLdaviniu, funkcijos, mokymosi pasiekimus
iteisinandiq dokumentq i5davimas, asmens tapimo dalininku ir dalininko teisiq pardavimo kitiems
asmenims, naujq dalininkq priemimo ir dalininkq inaSq perdavimo [staigai tvarka, visuotinio
dalininkq susirinkimo kompetencrja, jo su5aukimo ir sprendimtl priemimo, {staigos direktoriaus
skyrimo ir atleidimo tvarka, dokumentq ir kitos informacijos pateikimo dalininkams tvarka, vie5qjq
prane5imq ir skelbimq paskelbimo bei informacijos apie fstaigos veikl4 pateikimo visuomenei tvarka,
filialq ir atstovybiq steigimo ir jq veiklos nutraukimo tvarka, fstaigos veiklos organizavimas ir
valdymas, savivalda, darbuotojq priemimo i darb4, jq darbo apmokejimo tvarka ir mokytojq
atestacija, le5q Saltiniai, jq naudojimo tvarka ir finansines veiklos kontrole, fstaigos reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvarka.
2. Oficialusis profesinio mokymo istaigos pavadinimas - MaZeikiq politechnikos
mokykla, trumpasis pavadinimas - MaZeikiq PM. {staiga lregistruota Juridiniq asmenq registre,
juridinio asmens kodas - 290977720.
3. [staiga veikl4 pradejo 1976 metais.
4. {staigos teisine forma - vie5oji istaiga. fstaigos priklausomybe - valstybine.
5. [staigos savininke yra Lietuvos Respublika (toliau - valstybe).
6. Valstybes, kaip {staigos savininkes, teises pareigas igyvendina Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveines
adresas - Vilnius, A. Volano g. 2.
7. Mokyklq grupe - profesinio mokymo lstaiga. fstaigos pagrindine paskirtis profesinio mokymo lstaiga, teikianti-pirmini ir tgstini profesini mokym4.
8. fstaigos buveines adresas - MaZeikiai, Ventos g. 18.
9. fstaiga turi padalini - Viek5niq skyriq, fsteigt4 2000 metais, buveinds adresas MaZeikiq r. sav., ViekSniai, Tilto g. 20. ViekSniq skyriuje mokymas r,ykdomas pagal vidurinio
ugdymo, formaliojo pirminio ir tgstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas.
10. {staigos bendrabudiq adresai: MaZeikiai, Ventos g. 12 ir MaZeikiq r. sav., Viek5niai,
g.
BaZnydios
15.
11. Mokymo kalba - lietuviq. Kitomis kalbomis galima mokyi teises aktuose
nustatytais atvejais.
12. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, suaugusiqjq vidurinio
ugdymo, profesinio programaS, i5duodami kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinantys
dokumentai.
13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo btdai:
13.1. grupinio mokymosi forma, kasdienis, nuotolinis ir neakivaizdinis mokymo
proceso organizavimo btdas;
1,3.2. pavienio mokymosi forma, savaranki5kas ir nuotolinis mokymo proceso
organizavimo b[das.
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14. Profesinio mokymo organizavimo formos:

14.1. mokykline profesinio mokymo organizavimo forma;
1 4.2. pameistrystes profesinio mokymo organizavimo forma.

15. fstaiga turi Ukini, finansini, organizacini bei teisin! savaranki5kum4, istatymq
nustatyt4 veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. fstaigos veiklos laikotarpis
neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. {staiga yra paramos gaveja. fstaiga
yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su
valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo atributik4.
16. fstaiga savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvo-s Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo istatymu, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, kitais
teises aktais ir [statais.

II

SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS, RUSYS, TIKSLAS, UZoavINIAI IR FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANTTV DOKUMENTU ISDAVIMAS
17. fstaiga turi pagrinding ir nepagrinding veiklos sritis.
18. fstaigos pagrindine veiklos sritis - Svietimas.

19. fstaigos pagrindine Svietimo veikla - profesinis mokymas.
20. fstaigos kitos Svietimo veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq
(EVRK 2 red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriaus200T m. spalio 31 d. isakymu Nr. D{-226 ,,Del Ekonomines veiklos ruSiq
klasifikatoriaus patvirtinimo" (toliau - Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatorius (EVRK 2red.):
20.1. pagrindinis ugdymas (85.3 1. 1 0);
20.2. vidurinis ugdymas (85.3 1.20);
20.3. kitas mokynas (85.5);
20.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas (S5.51);
20.5. kultflrinis Svietimas (85.52);
20.6. vairavimo mokyklq veikla (85.53);
20.7 . kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (8 5 5 9) ;
20.8. Svietimui btdingq paslaugq veikla (85.60).
21. [staigos nepagrindine veiklos sritis - kita, ne Svietimo veikla.
22. [staigos kitos, ne Svietimo veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos rii5iq
klasifikatoriq (EVRK 2 rcd.):
22.1. gmdiniq (iSskyrus ryZius), ank5tiniq ir aliejingq seklq augalq auginimas (01.1l);
22.2. bulviq auginirnas (0 1. I 3. I 0);
22.3. darZoviq auginimas atvirame grunte (01.13.30);
22.4. darZoviq auginimas uZdarame grunte (01.13.a0);
22.5. augalininkystei btdingq paslaugq veikla (01.61);
22.6. dtonos gamyba; SvieZiq konditerijos kepiniq ir pyragaidiq gamyba (10.71);
.

22.7. dZilvesiq

ir

sausainiq gamyba;

ilgai i5silaikandiq konditerijos kepiniq ir

pyragaidiq gamyba (T0.7 2);
22.8.medienos bei medienos ir kamstienos gaminiq, i5skyrus baldus, gamyba; gaminiq
i5 Siaudq ir pynimo medZiagq gamyba (16);
22.9. medienos pjaustymas ir obliavimas (16.10);
22.10. gaminiq ir dirbiniq i5 medienos, kamstienos, Siaudq ir pynimo medZiagq gamyba
(16.2);
)Z.tt.kitq statfbiniq dailidZiq ir staliq dirbiniq gamyba(16.23);

r
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22.12. kitq medienos gaminiq gamyba; dirbiniq i5 kam5tienos, Siaudq ir pynimo
medZiagq gamyba (16.29);
22.13. popieriniq ra5tines reikmenq gamyba (17.23);
22.14. spausdinimas ir fra5ytq laikmenq tiralavimas (18);
22.15. kitas spausdinimas (18.12);
22.16. mechaninis apdirbimas (25.62);
22.T7 . kt1n4 baldq gamyba (31 .09);
22.18. varikliniq transporto priemoniq technine prieZiura ir remontas @5.20);
22.19 . maZmenine prekyba nespecializuotose parduotuvdse @7 .l);
22.20. gaivinamqf q gerimq maZmenine prekyba (a7.25.20);
22.27. maZmenine prekyba kioskuose ir prekyvietese (47.8);
22.22. kita maZmenine prekyba ne parduotuvdse, kioskuose ar prekyvietese (47.99);
22.23. transportui budingq paslaugq veikla (52.2);
22.24. apgyvendinimo veikla (55);
22.25 . poilsiautoj q ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (5 5. 2 0) ;
22.26. kita apgyvendinimo veikla (55.90);
22.27. maitinimo ir gerimq teikimo veikla (56);
22.28. pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitq maitinimo paslaugq veikla (56.2);
22.29. kitq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);
22.30. knygq, periodiniq leidiniq leidyba ir kita leidybine veikla (58.1);
22.31. kita leidyba (58.19);
22.32. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo hrrto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
22.33. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq klausimais
(6e.2);
22.34. reklama ir rinkos tyrimas (73):
22.35. reklamos agent[rq veikla (73.11);
22.36. istaigos ma5inq ir irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma
(77.33);
22.37 . ekskursijq organizatoriq veikla (7 9.12);
22.38. administracine veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla (82);
22.39. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
22.40.Svietimas (85);
22.41. menine kflryba (90.03);
22.42. bibliotekq ir archyvq veikla (91.01);
22.43. sporto ktubq veikla (93.12);
22.44. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
22.45. asmeniniq ir namq [kio reikmenq taisymas (95.2);
22.46. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla (96.09).
23.lstaiga veiklq, kuriai teises aktq yra nustatytas reikalavimas tureti licencij4, gali
vykdyti tik teises aktq nustatyta tvarka j4 gavusi.
24. {staigos veiklos tikslas - tenkinti vie5uosius interesus vykdant Svietimo ir profesinio
mokymo veikl4, padeti asmeniui igyti pagrindini, vidurini i5silavinim4, kvalifikacij4
(ar)
kompetencijas, atitinkandias Siuolaikini mokslo, technologijos, ekonomikos
padedandias jam isitvirtinti ir konkuruoti kintandioje darbo rinkoje.

ir

ir

kulturos lygi,

25. {staigos uZdaviniai:
25.1. teikti pagrindini, vidurini ugdym4, suaugusiqjq vidurini ugdymg

ir

profesinf

mokym4;

.2. stdaryti s4lygas kvalifi kacij ai tobulinti ir persikvalifi kuoti;
25.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
25.4. sudaryti s4lygas mokinibms i5siugdyti bendr4sias ir kvalifikacijq kompetencijas;
25.5. sudaryti s4lygas mokiniams griilii nuoseklqji mokym4, dalyvauti neformaliojo
suaugusiqjq Svietimo procesd;
25

4

25.6. pletoti bendradarbiavim4 su darbdaviais ir socialiniais partneriais.

26.1- igyvendinti pagrindinio, vidurinio ugdymo, suaugusiqjq vidurinio ugdymo,

profesinio mokymo programas;
26.2. pagrindini, vidurini ugdym4, suaugusiqjq vidurini ugdyn4, profesin! mokym4,
organizuoti ir profesinio mokymo programas rengti pagal Profesinio rnotyrnb j.tuty-., Svieiimo
istatyme, Lietuvos Respublikos neigaliqjq socialines integracijos istatyme ir kituose teises aktuose
nustatytus reikalavimus ;
26.3. organizuoti mok5rmo ir ugdymo proces4;
26.4- sudaryti s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, padedandioms tenkinti
savirai5kos ir saviugdos poreikius;
26.5. teikti informacing pagalbq, uZtikrinti profesinio orientavimo paslaugq teikim4;
26.6. sudaryti s4lygas f staigos darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij
4;
26.7. atlikti |staigos vidaus vertinim4;
26.8. uZiil<rinti teises aktuose nustagtus reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mokymosi ir darbo aplink4;
26.9. uZtih,rinti pagrindinio ir vidurinio ugd5rrno, suaugusiqjq vidurinio ugdymo,
profesinio mokymo kokybg;
26-10. vie5ai skelbti informacij4 apie fstaigos veikl4 teises aktuose nustatyta tvarka;
26.11. atlikti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas.
27 - [staiga atitinkamo lygio kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus
iteisinandius
dokumentus i5duoda Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

mokym4;

28. fstaiga, lgyvendind amalaipavestus tikslus ir uZdavinius, turi teisg:
28.1- vykdyti pagrindini, vidurini ugdym4, suaugusiqjq vidurin! ugdym4, profesini

28-2- parir/rrti profesinio mokymo organizavimo ir mokymo formas, metodus ir
mokymosi veiklos b[dus;
28.3. teises aktq nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jq
modulius, dalyvauti rengiant profesinius standartus;
28.4. pirkti ar kitaip isigyti turta, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose
nustat5rta tvarka;
28.5. sudaryti sutartis bei prisiimti isipareigojimus teises aktuose nustatyta tvarka;
28.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas,
ikainius ir tarifus tais
atvejais, kai jq nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar savininkl teises ir pareigas
i gyvendinanti institucij a ;
28.7 - gautiparamqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos
lstatyme nustat5rta tvarka;
28.8. istatymuose ir kituose teises aktuose nustat)rta tvarka tureti s4skaitas bankuose ir
naudoti le5as;
28.9. verstis istatymq nedraudZiama fikine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai
susijusi su {staigos veiklos tikslais;
28.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
28.11. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
28-12. gavus asmens kompetencijq ivertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacij4
arba jos dali atitinkandias kompetencijas;
28.13- gavusi asmens pasiekimq ivertinimo rezultatus, suteikti pagrindini ar vidurini
iSsilavinim4;

a
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28.14. iskaityti asmeniui bendrojo ugdymo technologijq dalykq mokyrnosi, asmens
neformaliojo profesinio mokymosi ar savi5vietos b[dais igytas kompetencijas kaip dali profesinio
mokymo programos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
28.I5. tureti kitas teises, numatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
29. [staigos pareigos:
29.1. tureti licencij4 vykdyti formalqji profesini mokymE ir su profesiniu mokymu
susijusi4 veikl4 bei uZtikrinti pagrindinio, vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo kokybg;
29.2. informuoti {staigos savinink4 ir visuomeng apie pagrindinio, vidurinio ugdymo
profesinio
mokymo kokybes uZtikrinimo priemones, valstybes skirtq le5q naudojim4, apie savo
bei
finansing ir [king veikl4, savo i5orinio kokybes ivertinimo bei vidines veiklos kokybes uZtikrinimo
rezultatus;
29.3.laikuteikti atitinkamoms institucijoms informacij4, reikaling4profesinio mokymo
sistemos valdymui ir stebesenai;
29.4. igyvendinti pagrindinio, vidurinio, suaugusiqjq pagrindinio ugdymo ir profesinio
mokymo programas, vykdyti mokiniq profesini konsultavim4 ir informavim4 isidarbinimo galimybiq
klausimais;
29.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, prie5gaisrinius
ir visuomenes sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas, uZtikrinti profesinio mokymosi
s4lygq atitikti profesiniams standartams, nuolatini ugdymo bei mokymo turinio ir ugdymo bei
mokymo metodq atnaujinim4;
29.6. vykd,yti buhaltering apskait4, teikti finansing-buhaltering ir statisting informacij4
dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokesdius [statuose bei teises aktuose nustatyta tvarka;
kitiems ugdymo bei mokymo procese
29.7. sudaryti s4lygas mokytojams
dalyvaujantiems asmenims keisti ar tobulinti savo kvalifikacrj4;
29.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose
nusta$tas pareigas.

ir

IV SI(YRIUS
TAPIMO ISTAIGOS DALININKU IR DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS
ASMENIMS TVARKA, DALININKV INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARI(A
30. fstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Vie5qiq
fstaigq lstatymo ir [statq nustatyta tvarka yra perdavgs {staigai ina54 ir turi Vie5qjq lstaigq istatymo
ir [statq nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos [statq ar
istatymq nustatyta tvarka.
31. {staigos dalininkas"gali buti fizinis arba juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso
neturinti valstybes nares organizacija. Reikalavimus valstybes ir savivaldybes profesinio mokymo
istaigos dalininkams tvirtina Vyriausybe.
32. Tas pats fizinis arba juridinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturinti
valstybes nards organizacrla, i5skyrus savininko teises ir pareigas igyvendinandias valstybes ar
savivaldybes institucijas ir istaigas, negali bfti daugiau kaip dviejq valstybes ar savivaldybes
profesinio mokymo lstaigq dalininku, turindiu daugiau kaip pusg balsq dalininkq susirinkime.
33. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba igijgs (paveldejgs,
nusipirkgs ar kitais bUdais igrjEs) dalininko teises. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
33.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia fstaigos direktoriui pra5ym4 juo
tapti; asmens pra5yme turi blti nurodyti jo diromenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas,
buveine, atstovo vardas, pavarde), i5reikStas pritarimas [staigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens
numatomas lna5as i dalininkq kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte (kai
numatomas lna5as - materialusis ar nematerialusis turtas) eurais ir ina5o perdavimo fstaigai terminas;
33.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
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pageidavgs

33.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4,
dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavEs {staigai savo praSyme nurodyt4 fna54.
34. Dalininko teises igrjEs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

34.1. apie tai, kad igijo dalininko teises, ra5tu prane5a fstaigos direktoriui ir kartu
pateikia jam dalininko teisiq igrji-E liudijantf dokument4 ar jo i5raiE; praneiime turi b[ti nurodyta:
dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmuo igijo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas;
juridinio asmens pavadinimas); asmuo, igrjEs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavarde,
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens
pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo data;
34.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq ina5q vertg.
35. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus [statq 33.3 papunktyje nurodltus
veiksmus ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus [statq 34.1. papunktyje nurodl'tus veiksmus,
lstaigos direktorius per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg I fstaigos dokumentus,
atsiZvelgdamas atitinkamai i {statq 33.3. papunkdio nuostatas ar 34.1 papunktyje nurodytuose
dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq fgijimo dat4 ir 34.2papunkdio nuostatas.
36. Atlikus {statq 35 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo
ina5q vertg patvirtinantis dokumentas.
37. {staigos dalininkas turi teisg parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes
ir savivaldybes dalininko teises gali blti parduotos ar kitaip perleistos kitiems juridiniams asmenims
VieSqiU istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4,
naudojim4 ir disponavimE juo, nustatytais atvejais ir bUdais. Kiti {staigos dalininkai dalininko teises
parduoda tokia tvarka:
37.1. apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi ra5tu prane5ti {staigos
direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4);
37 .2.lstaigos direktorius per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai
{statq 45 punkte nurodytu b[du informuoja kitus {staigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir [statq nustatyta tvarka Saukia
visuotini dalininkq susirinkimE sprendimui del fstaigos dalininko, kuris pirktq parduodamas
dalininko teises, priimti;
37.3. visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatyt4 kain4 dalininko
nd vienas fstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas
neperka
teisiq
parduoti kitam asmeniui.
38. Jeigu {staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio
dalininko pasirinktam' frziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant fstatq 36 punkte nurodytq
veiksmq.
39. Dalininkq ina5ai [staigai perduodami tokia tvarka:
39.1. pinigai ine5ami ifstaigos s4skait4;

39.2. materialusis ir nematerialusis turtas fstaigai perduodamas, sura5ant turto
perdavimo aktq; aktq pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti
pageidaujantis asmuo) ir fstaigos direktorius; kartu su perduodamu turtu {staigai pateikiama ir Sio
turto vertinimo ataskaita, kuri turi buti sudaryta ne veliau kaip pries 6 menesius iki turto perdavimo
fstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.

V SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
40. [staigos veikla organizuojama pagal:
40.1. di;ktoriaus parengt4 ir lstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) patvirtint4
f staigos strategini veiklos plan4;
40.2. direktbriaus patvirtint4 {staigos metini veiklos p1an4, kuriam yra pritarusi [staigos
taryba (savivaldos institucij a);
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40.3. direktoriaus patvirtlnt4 [staigos rykdomq progri]mq lgyvendinimo plan4, kuriam
yra pritarusi fstaigos taryba (savivaldos institucija).
41. fstaiga lgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.
42.lstaigaturi auk5diausi4 organ4: visuotini dalininkq susirinkimq, kolegialq valdymo
organQ - fstaigos taryb1 ir vienasmeni valdymo organ? - [staigos direktoriq.
43. Visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij a:
43.1. keisti {staigos istatus;
43.2. sprgsti klausim4 del naujq dalininkq priemimo;
43.3. priimti sprendim4 pakeisti [staigos buveing;
43.4. skirti ir at5aukti i5 pareigq |staigos direktoriq, teises aktq nustatytatvarkanustatyti
jo atlyginim4 ir jo darbo sutarties s4lygas. Visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo {staigos
vardu sudaro darbo sutarti su {staigos direktoriumi ir j4 nutraukia;
43.5. per 4 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtinti [staigos metiniq finansiniq
ataskaitq rinkini;

43.6. priimti sprendim4 del [staigos nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, ikeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis;
43.7. steigli arba likviduoti fstaigos filialus ir atstovybes;
43.8. priimti sprendim4 pertvarkyti lstaig4;
43.9. priimti sprendim4 likviduoti fstaig4 ar at5aukti jos likvidavim4;
43.10. priimti sprendim4 del fstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sQlygq
wirtinimo;
43.11. skirti ir at5aukti likvidatoriq, kai Viesqjq lstaigq istatymo nustatytais atvejais
sprendim4 likviduoti lstaig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas;
43.12. nustatyti [staigos veiklos rodiklius;
43.13. nustatyti {staigos veiklos vertinimo kriterijus;
43.l|.priimti sprendimq del [staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito kitais,
nei nurodyta Viesqjq istaigq lstatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriq ar audito
imong;
43.15. nustatyti lstaigos vidaus kontroles tvark4;
43.16. priimti sprendim4 del [staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeju ar dalyviu;
43.17. tvirtinti fstaigos valdymo strukt[r4 ir pareigybiq sEa54;

43.18. nustatyti paslaugq, darbq bei produkcijos kainas

ir tarifus ar jq

nustatymo

taisykles;
43.19. nubtatyti informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie fstaigos veikl4;
43.20.

priimti sprendim4 del Viesqjq istaigq istatymo l1' straipsnyje nurodytq funkcijq

centralizuoto atlikimo ;
43.21. ivertinusi fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) sitlymus, tvirtinti
pateikt4 {staigos metines veiklos ataskait4;
direktoriaus
{staigos
43.2z.tvirtinti {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) meting veiklos ataskait4;
43.23. nustatyti specialiuosius reikalavimus lstaigos tarybos (kolegialaus valdymo
organo) nariams bei tvirtinti tarybos sudet! ir viesai j4 skelbti;
43.24. rinkti ir at5aukti fstaigos kolegialiq organq narius, jeigu kolegialts organai
numatyti fstai gos istatuose;
43.25. sprgsti kitus fstatuose ar kituose teises aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo
kompetencijai priskirtus
l
44. Visuotin! dalininkq susirinkim4 Saukia [staigos direktorius. Susirinkimo Saukimo
iniciatyvos teisg turi ir dalininkai. Jeigu fstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas [staigos
savininku ir jo ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.
45. Kiekvienais metais per keturis mdnesius nuo fstaigos finansiniq metq pabaigos turi
ivykti eilinis visuotinis dalininkr4 susirinkimas. fstaigos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui privalo pateikti'{staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq meq

klausimus.
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fstaigos veiklos ataskaitE. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas gali bflti Saukiamas fstaigos
dalininkq (-o) iniciatlwa bei direktoriaus iniciatyva teises aktq nustatyta tvarka.
46. Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 fstaigos direktorius ne veliau kaip
prie5 14 dienq iki dalininkq susirinkimo dienos prane5a kiekvienam dalininkui i5siqsdamas
registruot4 1ai5k4 adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai, ar fteikdamas prane5im4 pasira5ytinai ar
elektroniniq ry5iq priemon6mis. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfiti Saukiamas nesilaikant
Siame punkte nurodyo termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka visi dalininkai.
47. Dalininkai turi teisg balsuoti ra5tu del i5 anksto paskelbto visuotinio dalininkq
susirinkimo posedZio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendim4 fstaigos direktoriui.
Dalininko sprendimas turi b[ti pasira5ytas. Sprendimas, atsiqstas elektroniniq rySiq priemondmis, turi
bflti pasiraSytas saugiu elektroniniu para5u, sukurtu saugia para5o formavimo iranga ir patvirtintu
galiojandiu kvalihkuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninemis priemondmis, kurios leidLia
uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4. fstaigos direktorius dalininko sprendimq pateikia
visuotiniam dalininkq susirinkimui posedZio metu. Dalininko, nedalyvaujandio posedyje ir del
svarstomo klausimo pateikusio savo sprendim4 ra5tu, balsavimas yra iskaitomas i posedZio kvorum4
ir posedZio rezultatus. PosedZio protokole paiymima, kad atitinkamas dalininkas balsavo ra5tu.
48. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq dalininkq
susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, i5skyrus sprendimus del {staigai nuosavybes
teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagalpanaudos sutarti ar ikeitimo,
del [staigos reorganizavimo ir reorgatizavimo s4lygq tvirtinimo, fstaigos pertvarkymo, likvidavimo
ir jo atSaukimo, valstybe arba savivaldybd, arbajos kartu, jeigu ir valstybe, ir savivaldybe yra tos
padios [staigos dalininkes, turi sprendZiamojo balso teisg. Negali blti priimtas kitoks sprendimas,
negu tas, uZ kuri balsuoja valstybe ar savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamojo
balso teisg turi valstybe. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkai turi po vien4 bals4, i5skyrus
Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4, kuri turi 3 bulrr'rs.
49. [staigos taryba(kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo lstatyme nustatytas ir
Sias funkcijas:

49.1. koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uZtikrinimo

sistemos

igyvendinim4;
49.2. svarsto fstaigos direktoriaus teikiamus fstaigos strukturos pertvarkos planus ir
teikia si[lymus {staigos savininkui (dalininkq susirinkimui);
49.3. nustato [staigos darbuotojq (iSskyrus direktoriq) atrankos ir metines veiklos
vertinimo principus;
49.4. nustato bendr4 mokymosi vietq skaidiq, atsiZvelgdama i galimybes uZtikrinti
profesinio mokymo kokybg, ir apie tai informuoja Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4;
49.5. svarsto fstaigos direktoriaus pateikt4 fstaigos meting pajamq ir i5laidq s4mat4 ir
tvirtina Sios s4matos ivykdymo ataskait4;
49.6. iki kiekvienq metq kovo I dienos ivertina ir teikia siulymus fstaigos savininkui
(dalininkq susirinkimui) del fstaigos direktoriaus pateiktos fstaigos metines veiklos ataskaitos;
49.7. savo sprendimus skelbia viesai {staigos interneto svetaineje ir apie savo
sprendimus informuoja {staigos savinink4 (dalininkq susirinkim4);
49.8. atlieka kitas funkcijas, nustat5rtas kituose teises aktuose ir fstaigos istatuose.
50. [staigos savininkas (dalininkq susirinkimas) tvirtina {staigos tarybos (kolegialaus
valdymo organo) sudeti i5 9 deleguotq nariq. Si4 taryb4 sudaro vienas mokiniq atstovas, ,ierrut
[staigos mokyojq atstovas, vienas [staigos kitq darbuotojq atstovas, vienas Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos atstovas, 4 socialiniq partneriq atstovai, vienas regionq tarybos atstovas.
51. {staigos tarybos (kolegialaus vildymo organo) nariu gali buti tik nepriekai5tingos
reputacijos, kaip ji apibreZta Svietimo lstat5rme, asmuo. Sios tarybos nariu negali buti valstybes
politikai ir politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai. Specialiuosius reikalavimus Sios
tarybos nariams nustato [staigos savininkas (dalininkq susirinkimas).
5!. Vienq [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narf deleguoja visuotinis
mokiniq susirinkimas, vien4 - fstaigos darbuotojai mokytojai, vien4 - kiti fstaigos darbuotojai, kiti 6
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tarybos nariai atrenkami Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Sios tarybos sudeti
vie5ai skelbia [stai gos savininkas (dalininkq susirinkimas).
53. Pradedamas eiti pareigas fstaigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) jos narys
posedyje pasira5o isipareigojim4 vadovautis fstaigos ir visuomends interesais ir spiningai atlikti
Profesinio mokymo istatyme ir kituose istatymuose nustatytas funkcijas.
54. Ui, veikl4 fstaigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) teises aktq nustatyta
tvarka socialiniq partneriq atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama fstaigos le5omis pagal
faktini atidirbtq valandq skaidiq. Valandos ikaini nustato fstaigos direktorius.
55. [staigos taryba (kolegialus valdymo organas) visq nariq balsq dauguma i5 savo nariq
renka ir at5aukia tarybos pirminink4. Sios tarybos pirmininku negali bfti fstaigos personalui
priklausantis asmuo ar mokinys.
56. fstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) tvirtina savo darbo reglament4. Si
taryba sprendimus priima paprasta posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma. Jeigu
posedyje dalyvaujandiq Sios tarybos nariq balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko
balsas. Tarybos posedZiai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai tarybos nariq.
Savo sprendimus 5i taryba skelbia vie5ai lstaigos interneto svetaineje.
57. Jeigu lstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organas) narys netinkamai vykdo
tarybos
darbo reglamente ar Profesinio mokymo lstatymo 17 straipsnio 12 dalyje
[statuose,
nurodytame lsipareigojime nustatytas pareigas arba nepasira5o Profesinio mokymo istatymo 17
straipsnio 12 dalyje nurodyto lsipareigojimo, tarybos pirmininkas turi teisg kreiptis i t4 nari paskynrsi
asmeni su pra5ymu deleguoti kit4 tarybos nari. Po to, kai deleguojamas kitas tarybos narys, fstaigos
visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas) patvirtina naujos sudeties tarybE, ltraukdamas i je
naujai deleguojam4 nari.
58. fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) kadencija - 5 metai. Sios tarybos
kadencija pradedama skaidiuoti nuo fstaigos savininko (dalininkq susirinkimo) sprendimo del tarybos
sudeties patvirtinimo isigaliojimo dienos.'Ne veliau kaip prie5 menesi iki Sios tarybos kadencijos
pabaigos turi bflti tvirtinama naujai sudaromos tarybos sudetis.
59. fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nario igaliojimai pasibaigia:
59. 1. pasibaigus tarybos kadencijai;
59.2. tarybos nariui mirus;
59.3. tarybos nariui atsistatydinus;
59.4. pasibaigus darbo sutardiai su istaiga;
59.5. i5braukus tarybos na4 - mokini
i5 Mokiniq registro;
59.6. at5aukus tar-vbos nari {statq 56 punkte nustatSrtais atvejais.
60. Jeigu {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nario igaliojimai nutr[ksta iki
kadencijos pabaigos, nauj4 tarybos.nari Siq fstatq 5l punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo
(asmenys) delegavgs (delegavg) tarybos riari, kurio igaliojimai nutruko. Naujas Sios tarybos narys
pareigas pradeda eiti po to, kai fstaigos savininkas (dalininkq susirinkimas) patvirtina pakeist4 Sios
tarybos sudeti, apie jo paskyrim4 paskelbia tarybos pirmininkas ir tarybos narys pasira5o Profesinio
mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyt4 isipareigojim4.
61. [staigai vadovauja nepriekai5tingos reputacijos [staigos direktorius, kuri 5 metams
teises aktq nustatyta tvarka vie5o konkurso budu i pareigas skiria ir i5 jq atleidLiavisuotinis dalininkq
susirinkimas.
62. [staigos direktorius:
62.1. vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teises aktais, priima
atleidlia
darbuotojus, sudaro darbo ir kitas sutartis,,nustato darbuotojq darbo uZmokestf, taiko skatinimo
priemones ir konstatuoja darbo pareigq paZeidimus, tvirtina pareigybiq apra5ymus;
62.2. nustato {staigos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojq, fstaigos strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
62.3. priima mokinius Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teises aktuose nustatyta tvarka;

-
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62.4. sudaro ir uZtikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas;
62.5. orgarrizuoja ir koordinuoj a f staigos veikl4;
62.6. leidLia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
62.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
62.8. sudaro fstaigos vardu sutartis;
62.9. orgarriz:uoja fstaigos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktuose nustatyta
tvarka;
62.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja {staigos turt4, le5as ir jomis
disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;
62.11. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro s4lygas tobulinti kvalifikacij4; mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams sudaro galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka;
62.12. inicijuoja {staigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
62.13 . atstovauj a {stai gai kito se institucij ose ;
62.14. dali savo funkcijq teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotoj ams, {staigos skyriq vedejams;
62.15. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems papra5ius, dokumentus

ir kit4 informacij4 apie fstaigos veikl4;
62.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, nustato
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
62.17 " kiekvienais metais teikia {staigos tarybai (kolegialiam valdymo organui)
svarstyti ir lstaigos tarybai (savivaldos institircijai) vertinti savo metq veiklos ataskait4 bei vie5ai j4
skelbia;

62.18. nustato uZmokesdio uZ {staigos teikiamas profesinio mokymo programose
nenumatytas papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir
kt.) dydi nustato, suderings su fstaigos taryba (savivaldos institucija);
62.19. rykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas
funkcijas.
63. Direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si
tikslq
[staigoje, uZ fstaigos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, funkcijq atlikim4, nustatytq
ir uZdaviniq fgyvendinim4, fstaigos veiklos kokybg.
64. Nesaht direktoriaus, {staigai vadovauja vienas i5 jo pavaduotojr4 arba visuotinio
dalininkq susirinkimo paskirtas asnuto.

VI SKYRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA
65. fstaigos savivalda yra [staigos savivaldos institucijq visuma.
66. {staigoje veikia fstaigos taryba (savivaldos institucija) ir Mokiniq taryba, kurios
svarsto fstaigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4, nustatyt4 [statuose, priima
sprendimus ir teikia si[lymus [staigos direktoriui, atlieka visuomening {staigos valdymo stebesen4.
67. fstaigos taryta (savivaldos institucija) yra auk5diausioji [staigos savivaldos
institucija. fstaigos taryba teikia fstaigos,mokiniq bendruomeng, mokytojq bendruomeng, tdvq
(rupintojq) bendruomeng, vietos bendruomeng demokratiniam fstaigos valdymui, padeda siekti
fstaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti fstaigos misij4. lstaigos tarybos nariu negali bfti lstaigos
direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai.
68. fstaigos tarybos (savivaldos institucijos) kadencija 3 metai. [ 5i4 tarybQ po 3
asmenis deleguoja: tevq (rupintojq) atstorus - visuotinis tevq (r[pintojq) susirinkimas, mokyojus

-

-
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mokytojq susirinkimas, mokinius

-

fstaigos mokiniq taryba, vietos bendruomenes atstovus

-

vietos

bendruomene.

69. [staigos tarybos (savivaldos institucijos) pirminink4 atviru balsavimu, paprasta
balsq dauguma renka Sios tarybos nariai.
70. fstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posedZiai organizuojami ne rediau kaip du
per
kartus
metus. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai Sios tarybos nariq.
Sios tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. {staigos direktorius Sios
tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Kviestinis narys neturi balsavimo teises.
71. Neeilinis [staigos tarybos (savivaldos institucijos) posedis turi bflti Saukiamas
tarybos pirmininko arba ne maZiau kaip treddalio Sios tarybos nariq sifllymu.
72. |staigos taryba (savivaldos institucija):
72.1. teikia pasi[lymus del fstaigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
72.2. svarsto ir aprobuoja [staigos metini veiklos planq, lstaigos vidaus tvarkos
taisykles, kitus fstaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus [staigos direktoriaus;
72.3. teikia sifllymus {staigos direktoriui del {staigos istatq pakeitimo ar papildymo,
f staigos vidaus struktlros tobulinimo;
72.4. svarsto fstaigos leSq naudojimo klausimus;
72.5. i5klauso lstaigos metq veiklos ataskaitas ir teikia pasifilymus [staigos direktoriui
del {staigos veiklos tobulinimo, vertina [staigos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
pareigas
sprendim4 del ataskaitos visuotiniam dalininkq susirinkimui (savininko teises

ir

institucijai);

.
igyvendinandiai
72.6. svarsto mokytojq, mokiniq ir fstaigos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia
pasifllymus fstaigos direktoriui;
72.7. teikia pasitlymus" lstaigos direktoriui del [staigos darbo tobulinimo, saugiq
mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant {staigos materialinius, finansinius ir
intelektinius i5teklius;
72.8. svarsto [staigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
72.9. teikia pasi[lymus visuotiniam dalininkq susirinkimui del fstaigos materialinio
aprupinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
72.t0. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir [staigos lstatuose.
73. fstaigos taryba (savivaldos institucija) uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus
atsiskaito jq rinkusiems lstaigos bendruomends nariams.
74. [staigos mokiniq taryba - {staigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujamuoju
biidu [staigoje igyvendinanti mokiniq savivaldos teisg.
75. fstaigos mokiniq tarybos nariai deleguojami visuotinio mokiniq susirinkimo metu2
metq kadencijai. Siai tarybai vadovauja tarybos nariq i5rinktas pirmininkas. Si taryba inicijuoja ir
padeda organizuoti fstaigos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasifllymus del
mokymo organizavimo, socialinds veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant
{staigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto {staigos direktoriaus teikiamus klausimus,
susitaria del fstaigos veiklos organizavimo, deleguoja narius i [staigos tarybe (savivaldos institucij4).
76. [staigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

]

DARBUoToJU pRTEMIMAS I

,

D;3i:J.IlT*o

ApMoKEJTMo TvARKA rR

ATESTACIJA

77. Mokytojai i darb4 priimami ir atleidliami i5 jo Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytatvarka. Kiti darbuotojai idarb4priimami ir atleidZiami i5 jo Darbo kodekso nusta{rtatvarka.
fstaigos darbuotojq (i5skynrs direktoriq) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus nustato
f staigos taryb4 (kolegialus valdymo organas).

t2
78. Su fstaigos clarbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises
aktuose numatytos darbo s4lygos ir socialines garantijos.
79. fstaigos direktoriaus, jo pavaduotojq darbo apmokejimo tvarka nustatoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. nutarimu Nr. 598 ,,Del Viesqjq istaigq, kuriq
savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime,
vadovq darbo apmokejimo" (toliau - Nutarimas). [staigos direktoriaus mdnesind alga susideda i5
pastoviosios ir kintamosios daliq. Pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal Nutarimo I pried4.
Kintamoji dalis nustatoma finansiniams metams, atsiZvelgiant ipraejusiq finansiniq metq konkredius
fstaigos veiklos rezultatq vertinimo rodiklius. Konkredius fstaigos veiklos vertinimo rodiklius bei
mdnesines algos kintamosios dalies dydi nustato fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas, kai
valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime, arba {staigos savininko teises ir
pareigas igyvendinanti institucija, kai [staigos savininkas yra valstybe. fstaigos pavaduotojams
atlyginimai nustatomi 1010 procentq maZesni uZ fstaigos direktoriaus menesinds algos dydi.
80. fstaigos pavaduotoiai, skyriq vedejai, mokyojai, pagalbos mokiniui specialistai
tobulina kvalifikacij4 ir atestuojami, direktoriaus veikla vertinama Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustaqrta tvarka.

VIII

SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS IR LESOS,.JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA
81. {staiga turt4 valdo, naudoj3 ir disponuoja juo istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.
82. fstaigos le5os:
82.1. valstybes ir savivaldybiq biudZetq le5os;

82.2. dalininkq skiriamos leSos;
82.3. UZimtumo fondo le5os;
82.4. tarptattiniq ir uZsienio fondq

h organizacijq

skiriamos le5os;

82.5. leSos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros

ir

paramos

istatym4;
82.6. socialiniq partneriq leSos;
82.7. kitos teisetai gautos leSos.
83. [staigos le5os naudojamos teisds aktuose nustatyta tvarka.
84. [staiga buhaltering apskait4 tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teises
aktuose nustatyta tvarka.
d5. lrtuigo. finansine veikla kontroliuojama teis6s aktuose nustatyta tvarka.
86. fstaigos veiklos prieZinrq atlieka visuotinis dalininkq susirinkimas teises aktuose
nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ISTAIGOS MATERIALINIU VERTYBIU NURASYMAS IR REALIZAVIMAS
87. [staiga nereikalingE arba netinkam4 (negalimE) naudoti nuosavybes teise valdom4
materialqii trumpalaiki tuttE nura5o fstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis
turtas nura5omas, pritarus visuotiniam dalininkq susirinkimui.
88. {staiga siulymus del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos
pagrindais valdomo materialiojo ilgalaikio turto nuraSymo teikia panaudos davejui.
89. fstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos sutikimas, priima sprendimus del valstybes nekilnojamqjq daiktq, kurie
joms perduoti valdyi, naudoti ir jais disponuoti patikejimo teise pagal patikejimo sutartis,
pripaZinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.

13

X SKYRIUS

FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
90. fstaigos filialus ir atstovybes steigia bei jq veikl4 nutraukia visuotinis dalininkq
susirinkimas savo sprendimu. {staigos filialas ar atstovybe veikia pagal }staigos direktoriaus
patvirtintus nuostatus.
91. fstaigos direktorius skiria ir at5aukia {staigos filialq ir atstovybiq vadovus.

XI SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA
92. Dalininko reikalavimu ra5tu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos lstaigos dokumentai jam pateikiami susipaZinti fstaigos darbo valandomis j9s buveineje ar
kitoje {staigos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq
kopijos aainintui gali bfti siundiamos registruotu laiSku adresu, kuri dalininkas nurodgs {staigai,
arba iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq ry5it1 priemonemis"
93. lrtuigor dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama
neatlygintinai.

XII SKYRIUS
SKELBIMU PASKELBIMO TYARKA
IR
PRANESIMU
VIESUJU
turi btti paskelbti viesai, jie skelbiami [staigos interneto
centro leidZiamame elektroniniame leidinyje,,Juridiniq

r

laiku ar

jq

iteikim4 pasira5ytinai atsako lstaigos

direktorius.

'

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TYARKA
97. {staigos veiklos ataskaita kartu su audituotu metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu ir
auditoriaus i5vada tuributi pateikti Juridiniq asmem+ registro tvarkytojui ir ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo eilinio visuotinio dalininkq susirinkimo paskelbti {staigos interneto svetaineje.
98. |staiga privalo ne veliau kaip iki kitq metq geguZes 1 dienos paskelbti praejusiq
finansiniq metq valstybes ir nuosavybes teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskait4 f staigos interneto svetaineje.
qg. fitu informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis dalininkq
susirinkimas, skelbiama {staigos interneto svetainej e.
100. Tretiesiems asmenims turi bfiti sudarytos s4lygos su fstaigos veiklos ataskaita ir
kita visuomenei pateikiama informacija susipaZinti {staigos buveineje {staigos darbo valandomis.

.

" XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
t

101. {statq pakbitimus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.
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102. [statai gali buti keidiami visuotinio dalininkq susirinkimo, [staigos direktoriaus ar

keidiami Viesqiq istaigq
[staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) iniciatyva. {staigos istatai
i statyme nustatyta tvarka.

stnrkt[ros pertvarka Civiliniame kodekse, Viesqiq istaigq istatyme ir kituose teises aktuose nustat)rta
tvarka.
104. Kiti fstaigos valdymo ir veiklos klausimai, neaptarti dstatuose, sprendZiami
Civiliniarne kodekse, Vie5qiq istaigq istatyme ir kituose teises aktuose nustat)rta tvarka.
105. [staiga turi intemeto svet4ing, atitinkandi4 teises aktuose nustatytus reikalavimus.

Svietimo, mokslo ir sporto ministre

Jurgita SiugZdiniene
2021m. rugsejo 30 d.

