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KLATPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESTNTO MOKYMO CENTRO ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatai (toliau - [statai)nustato Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo c"ni.o (toliau --lstaiga) teisinq formq,
priklausomybE, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucija buveinE, mokyklq gupe,
paskirt[, mokyrno kalb% mokynosi formas, mokymo proceso organiLivimo bfidus, u"itto, Lirini
pagrindq veiklos sritis ir rfiSis, tiksl4 uZdavinius, funkcijas, rnokymosi pasiekimus, mok;rmosi
pasiekimus [teisinandiq dokumentq i5davimq asmens tapimo nauju dalininku, dalininko teisiq
pardavim4kitiems asmenims, naujqdalininkqpriernimo ir dalininkqinasuperdavimo lstaigai tvarkq
visuotinio dalininkq susirilkimo kompetencijq"jo susaukimo ir sprendimqpriemimo, {staigos vadovo
skyrimo ir atleidimo tvarka, dokumentq ir kitos informacijos pateikimo ialininkams, praneiimq ir
skelbimq paskelbimo bei informacijos apie Istaigos veiklQpateikimo visuomenei, filialq steigimo irjq veiklos nutraukimo tyarkq [staigos veikloJ oryaniziiim4 ir valdymq savivaldq darbuotojrl
priemimo i darbq, jq darbo apmokejimo tvarkq ir atestacijq tesq sattiniusjjq naudojimo tvarkair
finansinds veiklos kontrolq, [staigos reorganizavimo, likvidaui*o u. p.rtvarlv-o tvarkq.2' oficialusis [staigos pavadinimas - Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio
mokymo centras, trumpasis pavadinimas - Klaipedos E, Galvanausko pMC. [staiga [regiskuotajuridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas - t+olftqalq.

3. [staiga lsteigta 2004 m.
4. [staigos teisine forma _ vieSoji istaiga,
5. [staigos priklausomybe _ valstybine.
6' Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga. lstaigos pagrindine paskirtis -profesinio mokymo 

lstaiga_, 
teikianti pirminl ir tqstini proresini mokyrnql

7. Mokyrno kalba - lietuviq.
8. {staigos savininke yra Lietuvos Respublika (toliau - valstybe).9' Valstybes, katp [staigos savininko teises ir pareigas igyvendina Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija, juridinio asnens kodas 1886-0:oql, buveines adresas -Vilnius, A. Volano g. 2.
10. [staigos buveines adresas _ Klaipeda, Taikos pr. 67.
11. {staiga turi padalinius:
I 1' 1' Tqstinio profesinio mokyrno skynq, isteigt4 1993 m.,buveines adresas - Klaipeda,Alyvq g, l0A. Mokymas vykdomas pagal tqstinioprofesini"o mokymo programas;
I 1'2' Pirminio profesinio mo.kymo skyriq, lstei gtqz)i2-., urr-rr.iniq adresai - Klaipeda,Lelijq g' 5 ir Klaipeda, Alyvq g. 10A. Motymas uvr.io-ui pagal pagrindinio ir vidurinio ugdynobei pirminio ir tqstinio profesinio mokymo programas;
11'3' Mokomaji pastatfu isteigt4 1972 m., buveines adresas - Klaipeda, Baltijos pr. 1gA. Mokyrnas vykdomas pagal pin no programas;
11.4. Transporto, sa ,aktinio mokymo centr% [steigt42014 m., buveines adresas - K

pirminio ir tqstinio profesinio mo 
1' Mokymas vykdomas pagal

12. [staigos bendrabudiai:
12.1. buveines adresas _ Klaipeda, Baltijos pr. 1g;
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72.2.buveines adresas - Klaipeda, Lelijq g. 5.
13. {staigoje mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio

mokyrno programas.
14, Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo bldai:
l4'1' grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo btdas;
14.2. pavienio mokymosi forma, savaranki5kas mokymo proceso organizavimo bldas.
15. {staiga turi ukini, finansini, organizacini bei teisini savarankiSkum4 istatymq

nustatyt4 veikimo, iniciatyvos bei sprendi
neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalend
yra pelno nesiekiantis ribotos civilines
valstybes herbu ir savo pavadinimu, s4s

16, [staiga savo veiklq grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu (toliau - Darbo kodeksas), Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigu istatymu, Lietuvos
Respublikos Svietimo [statymu, Lietuvos Respublikos profesinio 11of.y-o'lrtuty-.,, Lietuvos
Respublikos buhalterines apskaitos istat}rmu ir litais [statymais, Lietuvos nespublitos Bvietimo ir
mokslo ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir Istatais.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOI(YMOSI PAS IEKIMUS ITEISINANdIIJ D OKUMENT g TSiUVIMAS

17. {staiga turi pagrindinq ir nepagrindinE veiklos sritis.
18. [staigos pagrindine veiklos sritis _ Svietimas,
19. {staigos pagrindine Svietimo veiklos ruSis - profesinis mokymas,
20. {staigos kitos Svietimo veiklos

(EVRK 2 red.), patvirtint4
generalinio direktoriaus 2007
klasifi katori aus patvirtinimo',

20. 1, pagrindinis ugdymas (g5.3 1. 1 0);
20.2. vidlinis ugdymas (g5.3 1 .20);
20.3. kitas mokymas (85.5);
20.4. Svietimui b[dingU paslaugq veikla (8 5. 60).
2l ' {staigos nepagrindine veiklos sritis - kita, ne Svietimo veikla.
22' lstaigos kitos, ne Svietimo veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos r[Siqklasifikatoriq (EVRK 2 red.):
22. | . kepyklos ir miltiniq produktq gamyba (1 0.7);
22.2. medienos pjaustymas ir obliavi*u. 1tO.t;; 

'

22.3. baldrLgamyba (3 I );
22.4. pastatrystatyb a (4 1 ) ;
22.5 . pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas (4r .20.20);

);
technine prieZiura ir remontas (45.20\:

e, kioskuose ar prekyv.ietese (47.9);
internetu @7.91);

9.at);
10);

zz.1 s . kompiuteriq programavi-", dl:*rf"l} ir susijusi veikra (62.0) ;22'16' nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (6g.2);
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22.17. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq klausimais
(6e,20);

22. I 8. krovininiq automobiliq nuoma (7 7 .I2.I 0) ;

22.19. turistiniq autobusq nu oma (77 .12.20);
22.20. kopmpiuteriq nuoma (77 .33.t0);
22.21. koprjavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo masinq nuo ma (77 .33.20);
22,22. idarbinimo veikla (78);
22.23. kitavalymo veikla (81,29);
22.24' administracine veikla, istaigu ir kitq verslo imoniq aptarnavimo veikla (g2);
22.25. vairavimo mokyklq veikla (g5.53);
22.26. Zmoniq sveikatos prieZifros veikla (g6);
22.27. kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla (g6,90)l
22.28. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla (88. 1 0);
22.29' kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

veikla (88.99);
22.30. bibliotekq, archyvq, muzieiq ir kita kultfirine veikra (91);
22.3r. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veika'(o:;;
22.32. narystes organizacijq veikla (94);
22.33. kirpyklq ir kitq groZio salonq veikla (96.02).
23. [staigos veiklos tikslas - tenkinti vieSuosius interesus vykdant Svietimo veiklqpadeti asmeniui igyti kvalifikacija ir (ar) kompetencijas, atitinkandias Siuolaikini mokslo]

technologijos, ekonomikos ir kulturos lyg[, padeduttdiur jam isitvirtinti ir kolkuruoti kintandioje
darbo rinkoje.

24. {staigos uZdaviniai:
24.t. teikti pirmini ir tEstini glofesini mokymq pagrindini ir vidurini ugdymqj
24.2. vykdyi profesinE reabilitacij 4
24.3. vykdyti psihologinq ir medicininE reabilitacijq;
24'4' teil<ti socialines paslaugas suaugusiems, negali4turintiems asmenims, socialines

rizikos suaugusiems asmenims ;

24.5. sudaryti sQlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;
24' 6. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius;
24.7 . sudaryti s 4lygas mokiniams i5siugdyti bendrqsias kompetencij as.
25. {staigos funkcijos:
25.1, igyvendinti pagrindinio, vidurinio

reabilitacij o s turin[;
ugdymo, profesinio mokymo ir profesines

2 5 .2. vykdyti mokymosi sutartyse numatytus isipareigojimus;programas 
"i:3X1'XTl?#:'iJ,ffilt..f.?fiff_".ff1ffi:integracijo atytus reikalavimus;

25'4' otganizaoti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesines reabilitacijos
proces4;

25'5' sudalyti s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, padedandioms tenkintisavirai5kos ir saviugdos poreikius;
25.6.

pedagogi'E, specia ;l 
"l#?fffilffi""tutt-u25.7.

25'8' vykdyti profesinio mokymo nu.rt"orrou patikrinimq ir kvalifikacijos suteikim4teises aktuose nustatyta tvarka;
25.9' sudaryti s4rygas [staigos darbuotojams tobulinti kvalifikacij 4;25.10. atlikti {staigos vidaus [siverlinirn4;
25'lI' uZtikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkandi4 sveik4 saugiq



4

mokymosi ir darbo aplink4;
25.I2- vie5ai skelbti informacij4apie [staigos veikl4teises aktuose nustatyta tvarka;
25.I3. atlikti kitas [statymuose ir kituose teisds aktuose numatytas funkcijas.
26' lstaiga kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus isduoda

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

27 . fstaiga,{gyvendindama j ai pavestq tiksl4 ir uzdavinius, turi teisq:
27.\. diegfi naujas profesinio mokymo programas;
27.2. pafukri mok).'rno formas, metodus ir mokymosi veiklos b[dus;
27.3. pitkti ar kitaip lsigyti turt4, j[ valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktq

nustatyta tvarka;
a1 /1

27.5.
27.6.
27.7.

naudoti le5as;

27.8.
teikim4;

sudaryti sutartis, prisiimti isipareigojimus teises aktuose nustatyta tvarka;
teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus;
gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme nustatyta tvarka;
istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytalvarka tureti s4skaitas bankuose ir

kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uztikrinandius kokybisk4paslaugq

27 '9. vykdyti salies ir tarptautinius svietimo projektus;
27 .I0. stoti I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
27'11. verstis istatymq nedraudZiama frkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai

susijusi su [staigos veiklos tikslais;
27,I2. tureti kitas teises, numatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
28, {staigos pareigos:
28. 1 . tureti licencii q formaliaj am profesiniam mokymui vykdyti;
28'2' tardti vykdomoms profesinio mokymo programoms reikiam4 materialinq bazq,atitinkandi4 teises aktuos e nustatytus reikal avimus I

28'3' sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, prie5gaisrines
ir visuomenes sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas;

28'4. vykdyti buhaltennq apskaitq teikti buhaltlrines apskaitos, finansq ir kit4 statistinqinformacij4dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokesdius lstatqueiteises aktuose nustatytatvarka;
28'5' vykdyti kitas pareigas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teisds aktuosenustatyta tvarka.

ASMENS rAprMo NAUJU DALTNTNiIT:fflrt$i*"" rErsru pARDAvrMo KrrrEMsASMENTMS TVARKA rR DALININKU INASV PERDAVIvTb lsratcAr TvARKA

juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Lietuvos
davEs {staigai inaSq ir turi
nko teises, taip pat asmuo,

30' Asmuo gafi tanti nauju dalininku, priimtas dalininku arba igijqs (paveldejqs,nusipifkEs ar kitais bfidais lgrjEs) dalini*o teises. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
30, 1. pageidaujantis tapti dalininku
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numatomas ina5as i dalininkr+ kapitalq, Sio ina5o dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte
(kai numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) eurais ir ina5o perdavimo fstaigai
terminas;

30.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
30.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4,

pageidavgs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs {staigai savo pra5yme nurodyt4 fna54.
31. Dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
3 1.1. apie tai, kad igijo dalininko teises, raStu prane5a {staigos vadovui ir kartu pateikia

jam dalininko teisiq igtjimE liudijanti dokument4 ar jo i5ra54; pranesime turi bflti nurodyta:
dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmuo igijo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, igijEs dalininko teises (fizinio asmens vardas,
pavarde, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;juridinio asmens
pavadinimas, buveind, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo data;

3I.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 verle atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq ina5q vertg.

32. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus {statq 30.3 papunktyje nurodyus
veiksmus ar dalininko teises fgijusiam asmeniui atlikus {statq 31.1 papunktyje nurodytus veiksmus,
fstaigos vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i {staigos dokumentus,
atsiZvelgdamas atitinkamai i{statq 30.3 papunkdio nuostatas ar 31.1 papunktyje nurodyuose
dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igijimo dat4ir 31.2 papunkdio nuostatas.

33. Atlikus fstatq 31 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo
ina5q vertg patvirtinantis dokumentas.

34. {staigos dalininkas turi teisg parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes
ir savivaldybes dalininko teises gali bfti parduotos ar kitaip perleistos kitiems asmenims Lietuvos
Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto
valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustaty.tais atvejais ir budais. {staigos dalininkai dalininko
teises parduoda tokia tvarka:

34.I.apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi ra5tu praneSti {staigos
vadovui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kain4);

34.2.lstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai
fstatq 43 punkte nurodytu brldu informuoja kitus {staigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir {statq nustatyta tvarka Saukia
visuotinf dalininkq susirinkim4 sprendimui del fstaigos dalininko, kuris pirktq parduodamas
dalininko teises, priimti;

34.3. visuotiniame dalininkq susirinkime paaiSkejus, kad, ui. nustatl-t4 kain4 dalininko
teisiq neperka nd vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas
parduoti kitam asmeniui.

35. Jeigu {staigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos Sio
dalininko pasirinktam asmeniui, neatliekant fstatq 34 punkte nurodytq veiksmq.

36. Dalininkq inaSai fstaigai perduodami tokia tvarka:
36.1. pinigai ine5ami i{staigos s4skait4;
36.2. materialusis ir nematerialusis turtas {staigai perduodamas sura5ant turto

perdavimo akt4; akt4 pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti
pageidaujantis asmuo) ir {staigos vadovas; kaftu su perduodamu turtu fstaigai pateikiama ir Sio turto
vertinimo ataskaita, kuri turi b[ti sudaryta ne veliau kaip pries 6 menesius iki turto perdavimo
{staigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lesomis.

V SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

37. fstaigos veikla organizuojam a pagal:
37.1. {staigos vadovo patvirtint4 fstaigos strategini planq, kuriam yra pritarusios

{staigos taryba ir visuotinis dalininku susirinkimas:
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37.2. lstaigos vadovo patvirtintq [staigos metin[ veiklos planQ, kuriam yra pritarusi
{staigos taryba;

38' {staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.

39. [staigos organai - visuotinis dalininkq susirinkimas ir vienasmenis valdymo
organas - [staigos vadovas.

40. Visuotinio dalininkq susirinkimo (taip pat ir elektroniniu balsavimu) kompetencija:
40.1. keidia Istatus:
40.2. piima sprendimq pakeisti {staigos buveinq;
40.3. nustato [staigos teikiamq paslaugq, darbq bei

nustatymo taisykles;
40'4. skiria ir atSaukia [staigos vadov4 nustato jo darbo sutarties s4lygas;
40'5. renka ir at5aukia kolegialiq organq narius, jeigu kolegialds trganai numatyti

lstatuose;
40.6. tvirtina [staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;
40'7. nustato infonnacija, kuri pateikiama visuomenei apie [staigos veikl6
40.8. priima sprendim4del {staigai nuosavybes teise priklausandlo ilgalaikio turto

perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutart[ ar ikeitimo;
40.9. priima sprendimQdel [staigos rcorganizavimo ir reorganizavimo sqlygq tvirtinimo;
40. 1 0. priima sprendimq pertvarkyti [staig4;
40,1 1. priima sprendim4likviduoti [staig4 ar at5aukti jos likvidavim4
40.12' skiria ir at5aukia likvidatoriq, kai Sio Lietuvos Respublikos vieSqlq [staigq

[statymo nustatytais atvejais sprendim4likvjduoti [staigqpriima visuotinis dalininkq susirinkimas;
40.13. nustato {staigos vidaus kontroles tvarka:
40'I4. priima sprendim4del [staigos metiniq finansiniq ataskaitqrinkinio audito ir renka

auditoriq ar audito imonq;
40,15. sprendZia kitus [statuose ir kituose

susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus.

produkcijos kainas ir tarifus ar jq

teises aktuose visuotinio dalininku

41' Visuotin[ dalininkr+ susirinkim4 Saukia {staigos vadovas. Susirinkimo Saukimo
iniciatyvos teisE turi ir dalininkai.

42. Kiekvienais metais per keturis
[vykti eilinis visuotinis dalininkrl susirinkimas.
susirinkimui privalo pateikti [staigos metiniq fi
[staigos veiklos ataskait4. Neeilinis visuotinis
vadovo ir teises aktais nustatytais atvejais teismo

43. Apie Saukiam4visuotin[ dalini
14 dienq iki susirinkimo dienos prane5a kiekvien
kuri dalininkas nurodqs [staigai ar [teikdarna
priemonemis. Visuotinis galininkq susirinkima
nurodyto termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka visi

44. Visuotinio dalininkq susirinki

45' {staigos vadovq Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka konkurso budu ipareigas skiria ir i5 jrl atleidLiavisuotinis dalininkq susirinkimas.
46. [staigos vadovas:
46'1 kituose teises aktuose nustatyta tvarka priima i darb4ir atleid1iai5 jo mokytojus, mokiniui specialistus, tlto. {staigos darbuotojus, skatina juos,

skiria jiems draus
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46.2. nustato [staigos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, tvirtina
[staigos padaliniq nuostatus;

46'3. nustato [staigos vadovo pavaduotojq [staigos strukt[riniq padaliniq vadovq
veiklos stritis:

46.4.piima mokinius Svietimo ir mokslo
sutartis teises aktuose nustatyta tvarka;

ministro nustatyta tvarka, sudaro mokymo

46.5. visuotinio dalininkq susirinkimo ir {staigos tarybos pritarimu tvirtina [staigos
strategini plan4;

46.6. {staigos tarybos pritarimu tvirtina [staigos metin[ veiklos plan4;
46'7' suderinus su dalininkais, tvirtinti {staigos valdymo struktur4 ir pareigybirl sqra54;
46.8. sudaro ir uZtikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikaiai n.t .nt gingu,

darbo s4lygas;
46.9 . or ganizuoj a ir koordinuoj a {stai gos veikl 4;
46. I 0. IeidZia isakymus, kontroliuoj a j rf vykdym4;
46.1I ' sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines gupes;
46.12. sudaro {staigos vardu sutartis;
46.13' otgaruzaoja [staigos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktuose nustatyta

tvarka;
46.14. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja {staigos turtq, lesas ir jomis

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4

46'15' rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro s4lygas tobulinti kvalifikacijq mokytojut* it pagalbos mot<iniui'specialistams sudarogalimybq atestuotis ir organizuoja jq atestacij4Svletimo ir mJkslo ministro nustatyta tvarka;

46.1 6. alstovauj a {staigai kitose institucij ose;
46'17 ' dall savo funkcijq teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti vadovo

pavaduotoj ams, {stai gos strukturiniq padaliniq vadovams ;
46.I8. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems paprasius, dokumentus

ir kit4 informacij4 apie {staigos veikl4;
46'I9 ' vykdo kitas teises aktuose ir vadovo pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.
46'20. atsako uz Lietuvos Respublikos istalymq ii titq teises aktrr laikyrn4si [staiioje,uZ demokratini {staigos valdymq bendruomen"r nu.iq-informavim6 tinkam4 funkcijq atlikim4nust dinimq {staigos veiklos kokybq.tada H:tH!;T:1',;*,ililfrl;fr'tr;'"?:;"'lHjt;:1ilTffifr

arba visuotinio dalininkq susirinkimo paskirtas trita. asr""o]

VI SI(YRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA

48, [staigos_savivarda yra {staigos savivaldos institucijrl visuma,
49' Kolegialiai veikiandios [staigos savivaldos instituci;os ({staigos taryba, [staigosmokiniq taryba) svarsto [staigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4 nustatyt4

{statuose, priima sprendimus ir teikia siilSrmus {staigos vadowi, ittiet<a visuomeninE {staigosvaldymo stebesen4,

50' {staigos taryba (toliau - Taryba) yra auksdiausia {staigos savivaldos institucija,Taryba telkia [staigos mokiniqbendruomenE, mokytoiqbendruomenE, tevq(rupintojq) bendruomenq,vietos ben 
aigos aktualius klausimus.

arstows _ deleguoja: tevq (rupintojq)

[staigos mokiniq taryba, vietos bendruomenes atstovus - vietos U"rrOroo*susirinkimas' 
mokinius -

5 2' Taryb o s pirmininkq atviru b als avimu paprasta bal sr1 dauguma renka Taryb o s nariai.
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53. Tarybos posedZiai organizuojami ne rediau karp du karfus per metus. posedis
teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Tarybos nari,f. Tarybos nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. [staigos vadovas Tarybos posedZiuose gali dalyvauti
kviestinio nario teisemis. Kviestinis narys neturi balsavimo teises.

54. Neeilinis Tarybos posedis turi buti Saukiamas Tarybos pirmininko arba ne ma1iau
kaip treddalio Tarybos nariq si[lynu. Siuo atveju posedZiui pirmininkauja tarybos pirmininkas arba
Tarybos nariq balsq dauguma i5dnktas Tarybos narys.

55. Taryba:
55.1. teikia sifilymq del {staigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemonirtr;

55.2. svarsto ir aprobuoja {staigos strateginiplanq [staigos metini veiklos plan4 [staigos
darbo tvarkos taisykles, kitus {staigos veikl4 reglamenluojandius ioko-enios, teikiamur irtuiEo,
vadovo;

55.3' teikia siDlymq {staigos vadovui del [statq pakeitimo ar papildyrno, [staigosvaldyrno strukhros tobulinimo;
55.4. i5klauso [staigos metrl veiklos ataskaitas ir teikia sifilvmu

{staigos veiklos tobulinimo;
55,5. teikia sifllymus visuotiniam dalininkq susirinkimui d6l

aprupinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
55.6' svarsto [staigos vadovo teikiamus kitus krausimus:
55,7. svarsto [staigos lesq naudojimo klausimus,
56' Taryba uZ savo veiklQ vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems [staigosbendruomends nariams.
57' fstaigos mokiniq tatyba- {staigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujamuoju

b[du {staigoje igyvendinanti mokiniq savivaldosleisq. [staigts mokiniq tarybos kadencija - 2 metai.
taryb4

sirinkim
[staigos

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

tojo darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos
mu Nr. 598 ,,Del viesqjq istaigtg kuriq
alsq visuotiniame dalininkq susirinkime,

62' {staigos -yud9uul, 
jo p_avaduotojai, strukt[riniq padaliniq vadovai, mokytojai,pagalbos mokiniui specialistai tobulina kvalifikacijq ir atestuojami svietimo ir mokslo ministronustatyta tvarka.

[staigos vadovui del

{staigos materialinio
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VIII SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS IR LESOS, JU NAUDOJIMo TvARKA, FINANSINES VEIKLoS

KoNTRoLE IR vErKLos pnmZrUnq.

4valdo, naudoja ir disponuoja juo istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka' Pagal panaudos sutartis perduotq valstybei nuosar.yues teise prikiausanti ir
Lietuvos Re mo ir mokslo ministerijos patikejimo teise valdom4 ilgalaiki- ir
trumpalaiki materialqi[ bei nemateriahdi turtq {staiga ualdo ii naudoja Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo istatymo, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo ir
disponavimo juo lstatymo ir kitq teises aktuose nr statyta tvarka.

64. [staigos leSos:
64, 1. dalininkq skiriamos lesos;
64.2. valstybes biudZeto le5os;
64.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
64'4' fondt4 organizacijq, kitq juridiniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais brjdais

perduotos leSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
64.5. kitos teisetu budu [staigos igytos le5os.
65. [staigos lesos naudojamos teisds aktuose nustatyta tvarka.
66' [staiga buhalterinE apskaitq tvarko, finansines ataskaitas sudaro teises aktuose

nustatyta tvarka.
67' {staigos finansine veikla kontroliuojama teises aktuose nustatyta tvarka.
68' [staigos veiklos prieZiDr4 atlieka visuotinis dalininkll susirinkimas teisds aktuose

nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ISTAIGOS TURTO NURASYMAS IR REALIZAVIMAS

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

X SKYRIUS
FILIALV IR ATSTOVYBIV STEIGIMO BEI JV VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

71' {staigos filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo iniciatyvos turi teisqvisuotinis dalininkq susirinkimas ir {staigos vadovas.
72' sprendimus steigti {staigos !lia]r1s ir atstor.ybes, nutraukti jq veiklqpriima {staigosvadovas suderinqs su visuotiniu dalininku susirinkimu
73' lstaigos vadovas tvirtina {staigos filialrr ir atstovybiq nuostatus, skiria ir atsaukia

[staigos filialq ir atstovybiq vadovus.

XU SKYRIUS
DOKUMENTV IR KITOS INF'ORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

74. Dalininko reikalavimu ra5tu
dienos {saigos dokumentai jam pateikiami su ..9-1lt^t^:
kitoje [staigos vadovo norooytoS" vietoje, kuri meJe ar

kopijos
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dalininkui gali blti siundiamos registruotu laisku adresu,
iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq rySiq priemonemis.

75. [staigos dokumentai, jq kopijos ar kita
neatlygintinai.

Laikinai einanti Svietimo ir mokslo
ministro pareigas

Audron6
2016 m.

kurf dalininkas nurodqs {staigai arba

informacija dalininkams pateikiama

XIII SKYRIUS
VIESVJU PRANESIMU IR SKETBIMU PASKELBIMO TVARKA

interneto 
teises aktq nustatyti vie5i pranesimai skelbiami {staigos

,,Juridiniq 
es Registrq centro leidziamame elektroniniame teiain]r.;.

77. Kiti [staigos prane5imai
lai5ku arba iteikiami pasira5ytinai ar elek

78' UZ pranesimq i5siuntim4laiku ar jq iteikim4pasirasytinai atsako {staigos vadovas.

XIV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE TSTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

79' {staigos veiklos ataskaita turi buti pateikta Juridiniq asmenl registrui ir paskelbta
[staigos interneto svetaineje.

80' Kita in-formacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis dalininkqsusirinkimas, skelbiama {staigos interneto svetainei e.
81' Tretiesiems asmenims turi br)ti sudarytos sqlygos su {staigos veiklos ataskaita ir kitavisuomenei pateikiama informacija susipaZinti {staigos urrr..irie3" {staigos darbo valandomis.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82' [status, jr+ pakeitimus ir papildymus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.83' [statai gali bfti keidiami, papildomi visuotino dalininko ,oririnki-o, [staigosvadovo ar Tarybos iniciatyva.
84' {staiga turi interneto svetainq, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.


