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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

-

1. Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro [statuose (toliau
[statai)
nustatoma Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau - [staiga) teisine forma,
priklausomybe, savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, buveine, 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,
uZdaviniai, funkcijos, kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus lteisinandiq dokumentq i5davimas,
asmens tapimo dalininku ir dalininko teisiq pardavimo kitiems asmenims, naujq dalininkq priemimo
ir dalininkq [na5q perdavimo [staigai tvarka, visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencrja, jo
su5aukimo ir sprendimq priemimo, {staigos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka, dokumentq ir
kitos informacijos pateikimo dalininkams tvarka, vie5qjq prane5imq ir skelbimq paskelbimo bei
informacijos apie [staigos veiklq pateikimo visuomenei tvarka, filialrf ir atstovybiq steigimo ir jq
veiklos nutraukimo tvarka, [staigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotojq
priemimo I darb6 jq darbo apmokejimo tvarka, mokytojq atestacija, le5q Saltiniai, jq naudojimo
tvarka ir finansines veiklos kontrole, [staigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka.
2. Oficialusis profesinio mokymo [staigos pavadinimas - Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras, trumpasis pavadinimas - Klaipedos E. Galvanausko PMC. {staiga
fregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas - 140199874.
3. [staiga veiklqpradejo - 2004 metais.
4. {staigos teisine forma - vie5oji [staiga. [staigos priklausomybe - valstybine.
5. [staigos savininke yra Lietuvos Respublika (toliau - valstybe).
6. Valstybes, kaip {staigos savininkes teises ir pareigas igyvendina Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas - 188603091, buveinds adresas Vilnius, A. Volano g.2.
7. Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga. [staigos pagrindine paskirtis - profesinio
mokymo [staiga, teikianti pirmini ir tqstin[ profesini mokymq.
8. [staigos buveines adresas - Klaipeda, Taikos pr.67.
9. [staiga turi padalinius:
9.1. TEstinio profesinio mokymo skyriq, isteigtq 1993 metais, buveines adresas Klaipeda, Alyvtl g. l0 A. Skyriuje mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio, tqstinio bei
neformaliojo profesinio mokymo programas.
9.2. Pirminio profesinio mokymo skyriq, [steigt4 2072 metais, buveinds adresas Klaipeda, Lelijq g. 5. Skyriuje mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio, tqstinio bei
neformalioj o profesinio mokymo programas.
9.3. Praktinio mokymo skynq [steigt4 1972 m., buveines adresas - Klaipeda, Baltijos pr.
18 A. Mokymas vykdomas pagal mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio, tEstinio bei
neformalioj o profesinio mokymo programas.
9.4. Transporto, sandeliavimo ir rySiq skynq, [steigtq 2014 metais, buveines adresas Klaipedos raj., Dovilq sen., Ketvergiq k., Klaipedi5kiq g. 2. Skyriuje mokymas vykdomas pagal
formaliojo pirminio, tqstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas.
10. {staigos bendrabudio adresai - Klaipeda, Baltijos pr. 18 ir Klaipeda, Lelijq g. 5.
11. Mokymo kalba - lietuviq.
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13. Mokyrnas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo. formalicrjo pinlinio,
tgstinio bei nefomtaliojo profesinio mokynro progr&mas, iSduodami kvalifikacij4 ii ni.kyrnosi

pasiekirn us [teisinantys tlokrnnentai.
l3- Mokyrnosi I'onneis ir mokymo proceso organizavimo buclai:
13.1. grupinio nrokynrosi fbnna, kasdienis mclkymo proceso organizavimo bfldas;
l3-2. pavienio rnokymosi forma, savarankiSkas mokymo proceso organizavinro budas.
14. Protesinio mokymo organizavimo fbrmos:

I4.I. rnokykline profbsinio nrokymo organizavimo forma:
I

4.2. pameistrystes profesinio mokpuo organizavimo tbrma.

15. lstaiga turi fikini, finausini, organizacini bei teisini savaranki$kumq, istatyrnq
nustatyq veikimo, iniciatyvos bei sprendirnq prienrimo laisvE. [staigos yeiklos 'taitotarpis

neribojan-ras, finansiniai metai sutan:pa su kalendoriniais metais.
[staiga yru paru*os gaveja. lstaiga
yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinii uimuo, turintii antspaudq
iu
valstybes herbu ir savo pavadinir:ru, sEskaitas bzurkuose. savo atributik4.
16. lstaiga savo veiklq

grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvgs Respublikqs

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tlarbo kodeksu, l-ietuvos Rlspublikos

Vyriausy.bes

nutarimais, Lietuvos Respublikos vie$qjq istaigq istatymu, Lietuvos Respublilqs Svietimi
istatym*,
Lietuvos Respublikos prot'esinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos truhalterines apsklitos
lstatymu- Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valclymo. nauddimo ir dispglavimcr
juo istatymu. Svietirno, mokslo ir sporto rninisterijosieises aktais, kitais teises aktais
ir [statais.

II SKYRIUS
vEIKLos
SRITYS, ntl5vs, TIKSLAS, uZDAvINIAI IR FtlNKCtJos,
ISTAIG0S
MOKYMOSI PASIEKIMUS JTEISINANEIq DOKUI}IENTV ISDA\TIMAS
17. [staiga turi pagrindinq

ir nepagrindinq veiklos sritis.

18. lstaigos pagrindine veiklos sritis Svietimas.
19. [staigos pagrindine $vieti,ro veikla
profesinis mokynas.

-

-

20. [staigos kitos svierimo veiklos rflSys pagal Ekonominds veiklos rt$iq klasifikatoriq
(EVRK 2 red.)" patvirlint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyhes
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 3l d. isakyrnu Nr. D{-226
,,Del Ekonornines veiklos rir5iq
klasifikatoriaus patvirtirlin'lct" (toliau - Ekonominds veiklos ruiiq klasifikatgrius (EVRK 2 re6.):
20. 1. pagrindinis ugdyras (85.3 1. I 0);
20.2. r,idurinis ugdymas (85.31);
20.3. vairavirno r:nokyklq veikla (1J5.53):
20.4. kitas, niekur kitur nepriski*as Svietimas (g5.59);
20.5. Svietimui bfidingrl paslaugq veikla (85.60].
2l . lstaigos nepagrindine veiklos sritis - kita. ne $vietirno veikla.
22' lstaigos kitos, ne Svietimo veiklos r[$ys pagal Ekonomines veiklos rrlsiq
klasifikatoriq (EVRK ? red.):
22. L kepyklos ir miltiniq procluktr"l gamyba ( I0"7);
22.2. medienos pjaustymas ir obliavimas { 16.I )l
22.3. baldq garnyba (j 1.0);
22.4" pasrat4 sratyba (41):
22.-5. pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas (a I .20.20);
22.6. specializuota statybos veikla (43)l
23.7' varikliniq transporto priernoniq technine prieZifrra ir remontas (a5.20);
22.8. malmenine prekyba ne parduotuvese. kioskuose ar prekyvietese (47.g)l
32.9. utsakomasis pardavimas paStu ar intemetu (a7.91 );
22.10. krnvininis keliq transportas (49.41);
22.I I . laikymas ir sandeliavimas (52. l0);
22. I 2. krovinio tvarkymas (52.24):
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??, 13. apgyvendinirno veikla (55);
22.14. maitinirno ir ger-irnq teikinro veikla (56);
22,15. kompiuteriq programavimo, konsultavimo ir susijusi veikla (62.0);
22.16. nuosavo arba nuomcrjamo nekilnojamcrjo turto nucuna ir eksploatavimas (6g.20);
22.1? . apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesdiq klausimais
(Ag.Zb):
22. I 8. krovinini q automobili q nuoma (7 7 .1 2.1 0/;;
22.lq. turistinirl automobiliq nLroma (77 .12.20);
22.20. kompiuteriq nuoma ( 77.33. I 0);
22,21. kopijavirno, spausdinirno ir teksto apdorojirno ma$inq iluoma (77.3J.20);
22.72. idarbininro veikla (78):
22.?3. kita valyrno veikla (Sl.2q);
?2.24. administracine veikla, istaigq ir kitq verslo imoniq aptamavimo veikla (g2);
27.75. Zrnoniq sveikatos pri eZiuros vei kla ( g6);
22.26, kitq Zrnoniq sveikatos prieii[ros veikla (S6.q0);
22.27. nesusijusio su itpgyvendininru sosialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla (88. I 0i;
22.28- kita" niekur kitur nepriskirta nesusijusi su apgyvendinimu socialinio
darho vsikla
(88.ee);
22.29. bibliotekq ir archyvq veikla ir kita kult0ri'e veikla (91);
2?.30. spcltine veikla, pramogLl ir poilsio orga'iza'imo veikla (93)l
22.31 . kirpyktq ir kitq groZio salonq veikla (96.02).
23. lstaiga turi teisq uZsiirnti istatynq nedraudZialna fikine-komercine veikla, kuri yra
neatsiejarrai susijusi su lstaigos veiklos tikslu.
24. [staigos veiklos tikslas - tenkinti vie5uosius interesus vykclant $vietimo ir prgfbsinio
mokylo veikl4. padeti asmeniui igyti pagrincliri[, vidurini issilavinimq, kvalifikacijq (ar)

ir

kornpetencijas, atitinkandias siuolaikini_ rrrokslo, iechnologijos.
ir kult[ros lygi.
padedandias jam isitvirtinti ir konkuruoti kinraniicrje darbo rintile. "konomiios
25. {staigos tr2claviniai:
?5.1' teikti vidurini ir pagrindini ugdyn4. fcrrmalqli pinnini, tqstipi ir nelirrmalqji
prof'esini rnokynr4;
25.2. sudaryti s4lygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikgoti
;
25.3' tenkinti rnokiniq paiinitno, Iavinimosi ir savirailkos poreikius:
25'4. sudaryti stllygas rnokinianrs i$siugdyti bendrqsias ir kvalifikacijq k6mpetencijasl
25,5. pletoti bendradar:biavimq su darbdaviais ir socialiniais partneriais.
26. lstaigos funkcijos:
26.1 ' iglvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo. prot'esinio rnokymo programas;
26'2. pagrindinl' vidurini ugdym4 ir Ibnnalqii pirmin[, tqstini bei'netbnnalqji profesini
rnokyrn4 organizuoti bei profesinio mokymo programas rengti pagal pr-ofesinio
*unyro irtotu*",
Svietimo istatlmre. Neigaliqiq socialines integraiijos
istatyie ir kituose teisds aktuose nustatytus
reikalavimus:
26.3. clrganizu<lti ugdymo ir rnokymo procesA;
26'4. sudaryti sqlygas veikti mokiniq organizaci.ionrs, padedar:dioms tenkinti
saviraiskos
ir saviugdos poreikius;
26.5, teikti informacinq pagalbft uftikrinti profbsinio orienravimo paslaugq
teikinq;
26. 6, sud ary'ti sqlygas [stai gos darbuotoj arn s tohulinti kval i fi kaci q;
i
26.7. atlikti lstaigos vidaus vertinirnq;
?6.8. uztikrinti teisds aktuose nustatytus reikalavimus atitinkanci4 sveikq, saugiil
mokymosi ir darbo aplinkql
!6.9. uitikrinti pagrindinio, vidurinio ugdyrno ir profbsinio m6kymo kokyhq;
26.10' viesai skslbti infcrnnacijq apie [staigos veillq teises aktuose nustatyta
tvarka;
26' I 1 . atlikti kitas istatynuose ir kituose teises aktuose numatytas f'unkcil'as.
77

'

lstaiga atitinkarno lygio kvalifikacijos

ir

rnokymosl pasiekirius [teisinanriius

dokuurentus i*duoda lvietimc"r" rnoksro ir sporto ministro nustatyta tvarka.
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III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES tR PAREIGOS
2ll. lstaiga, igyvendindama jai pavestq tikslq ir uitlavinius, turi teisq:
28.1. vykdyi pagrindini, vidurini ugdymq, formalqli pinninl, tgstini bei netbrmalqii
profesini mokym4;
28"?. parinkti prof'esinio mokyrncl organizavimo ir mokymo fonnas, metodus ir tnokl'musi
veiklos bidus;
28.3. teises aktq nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jq
moduli us, dal yv auti r"engi ant profesini us standarlus;
28.4. pirkti ar kitaip isigyti turt4, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose
nustatyta tvarka;

28.5. sudaryti sutartis bei prisiinrti isipareigojimus teises aktuose rustatyta tvarka;
28.6. nustatyti teikiarnq Svistimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

atvejais. kai jq nenustato Lietuvos Respublikos Vlriausyb0 ar savininko teises ir pareigas
igyveridinanti institucija;
28.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme nustatyta tvarka;
28.8. istatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka tureti sqskaitas bankuose ir
naudoti le$as:
28.9. verstis istatymq nedraudZiama ukine komercine veikla. kuri yra neatsiejamai susijusi
su lstaigeis veiklos tikslu;
28. 10" teises aktuose nustatyta tvarka vyktlyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus:
28.1 I . istatymq nustatyta tvarka jurrgtis I asociacijas;
28-12. gavus asmens kompstencijq iverlininro rezultatus, sutsikti asmeniui kvalifikacijq

jos dalies kunpetencijas;
28.13. iskaityti asmens bendrojo ugdymo technologijq clalykq mokymosi, asmens
nefirrmaliojo pnrt'esinio mokymosi ar savi$vietos bOdais igytas kompetencijas kaip dali proi'esinio
nrokymo programos teises aktq nustatyta tvarka;
?8.11. tureti k'itas teises, numatl.tas istatymuose ir kituose teises aktuose.
?9. {staigos pareigos:
29.1. tureti licencij4 vykdyti firnnah[i profesini nrokynrq ir su profesiniu mokyrnu
susijusi4 veiklq bei uitikrinti profesinio mokyno kokybq;
29.?. infonnuoti lstaigos savininkq ir visuomenq apie protbsinio mokyrno kok,vtres
uitikrinimo priemones, valstybes ski*q le$q naudcrjimq apie [staigos tinansinq ir [lkinq veiklQ,
[staigos i$orinio kokybes ivertinirno bei vidines veiklos kok-vbes uZtikrinimo rezultatus;
29.3. laiku teikti atitinkamoms institucijoms infbnnacijq, reikalingq protesinio mokymo
sisternos valdyrnui ir steb0senai I
?9.4. igyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdyno, profbsinio tnokymo prclgrantas,
vykdyti mokiniq prot'esin[ konsultavim4 ir infomravim4 isidarbinimo galirnybiq klausimais;
29.5. sudarl,ti mokiniams ir darbuotojams $augaus mokynosi ir darho, prie5gaisrinius ir
visuomen6s sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias sqlygas, uitikrinti prclfesinio mokynosi
sqlygq atitikti prufesiniarrrs standartams, nuolatini mokymo turinio ir rnokymo metodq atnaujinirnq;
29.6. vykdyti bulralterinq apskaitq. teikti finansinq-buhalterinq ir statistinQ intbnnacijq
valstybes institucijoms, moketi rnokeseius lstatuose bei teis€s aktuose nustatyta
dalirrinkarns,
[staigos
tvarka;
29.7. sudaryti sqlygas rnokytojams, direktoriui ir kitiems ugdymo ir mokymo procese
dal1ruaujantiems asmenirns keisti ar tobulinti savo kvalifikacij4;
29.8. vykdyti kitas istatynuose ir kituose teises aktuose nustatytas pareigas.
arba

IV SKYRIUS
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TAPIMO trSTAIGOS DALININKU IR DALININKO TEISIU PARDAVIMO
KITIEMS ASMENIMS TVARKA! DALININKV tNASq PERDAVIMO ISTAICAI
TVARKA
30. [staigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau -" asmuo), kuris Vie$rgq
lstaigll istatymo ir lstatq nustatyta tvarta yra perdavqs [staigai inaStl ir turi Vie$qjq istaigq istatyno
ir lstatq nustatytas tlalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininkn teises yra perleistos [statq ar
lstatynq nustatyta tvarka.
31. [staigos dalininkas gal:i b[ti fizinis arba juridinis asmuo ar: jurirlinio asrnens sratusc)
neturinti valstybes nares organizacija. Reikalavin:rus valstybes ir savivaldybes profbsinio mokyno
istaigos dalininkams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausyb€.
3?. Tas pats tizinis arha juridilris asmuo. taip pat juridinio asmsns statuso neturinti
valsty'bds nares organizacija, i5skynrs savininko teises ir pareigas igyvendinandias valstybes ar
savivaldybes institucijas ir istaigas, negali tr[ti daugiau kaip dviejq valstybes ar savivaldybes
profbsinio rnokymo istaigq dalininku, turinOiu daugiau kaip pusq balsrl dalininkq susirinkime.
33. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba igijqs (paveldejqs, nusipirkqs
ar kitais b0dais igijes) dalininko teises. Asmuo priimarnas dalininku tokia tvarka:
33.1. pageidaujantis tapti dalininku asrnuo pateikia {staigos direktoriui pra5ynr4juo tapti;
asmens pra5yne turi b[ti nurcrdyi jo duomenys {tizinio asmens vardas, pavarde, asrrens kodas.
-qlvenamoji vieta arba adresas koresporrdcncijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine tbrma, kodas,
buveine, atstovo vardas, pavarde). i$reik$tas pritarimas lstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asrnens
numatomas inaias i dalininkq kapital4. Sio ina$o dydis (kai numatomas ina$as - pinigai) ar verte (kai
numatotnas inalas - materialusis ar nematerialusis tufias) eurais ir ina5o perdavimo {staigai terminas;
33.2. asrnuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;

33.3. visuotiniam dalininkq susirirrkimui priemus sprendirnq priirnti dalininkq.
pageidavqs dalininku tapti asmuo juo tarnpa. trrerdavqs lstaigai savo pra$yme nurodytq inai4.
34. Dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
34.1 . apie 1ai, kad lgijo dalininko tcises, raitu praneSa lstaigos direktoriui ir kartu pateikia

jan: dalininko teisiq igijim.l liudijanti dokurnentq ar jo i3ra54; prane5ime turi

b[ti nurodya:

dalininkas. kurio turetas dalininko teises asmuo igrjo (tizinio asimens vardas, pavard€, asmens koclas;
iuridinio asmens pavadinimas); asmuo, igijqs dalininko teises (tizinio asmens vardas, pavardd,

asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asnlens
pavaclinimas, buvein6, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq [gijimo data;
34.2. dalininku tapusio asmens ina$o i dalininkq kapitalq verte atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq inaSq verlq.
35. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Istatq 33.3 papunktyje rrun:dytus
veiksmus ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus [statq 34.1 papunktyje nurodytus veiksntus"
lstaigos direktorius per 2 darbo dienas [ra]o nauj4 dalinink4 ir jo inaSo vertQ i [staigos dokumentus,
atsiZvelgdarnas atitinkarnai i[statq 33.3 papunkdio nuostatas ar 34.1 papur:rktyje nurodytuose
clokumentuose nurodl't4 dalininko teisiq igijimo dat4 ir 43.? papunkdio nuostatas.
36. Atlikus lstritq 34 punkte nurodytus veiksmus. nauiam dalininkui i$duodarnas jo ir:a5q
vertq patvirtinantis dokumsntas.
37. lstaigos dalininkas turi teisq parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes ir
savivaldybes dalininko teises gali buti parduotos ar kitaip perleistos kitierns juridiniams asmenims
Viesqjq istaigq istatl,mo ir [statymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valclyrn.L
naudcrjimq ir tlisponavimq juo, nustatytais atvejais ir bfldais. Kiti lstaigos dalininkai dalininko teises
parduoda tokia tvarka:
37.1. apie ketinimq parduoti dalininko teises dalininkas turi raitu prane$ti [staigos
direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kainq);
37.2. fstaigos direktorius per 5 dierras nuo dalinjnko pranesirno gavimo dienos apie tai
lstatq 45 punkte nurodytu trudu inftrmiuoja kitus [staigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris
parduoda dalininko teises. ir dalininko teisiq pardavimo kaintf ir lstatq nustatyta rvarka Saukia
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visuotini dalininkq susirinkimq sprendimui del [staigos dalininko, kuris pirktq parduodanras
dalininko teises, priimti;
37.3. visuotiniame dalininkq susirinkirne paaiSkejus, kad u2 nustatfq kainq dalininko
teisiq neperka ne vienas lstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas galijas
parduoti kitarr fiziniam ar juridiniam asmeniui.
38. Dalininkq lna5ai lstaigai perduodami tokia tvarka:
38.1. pinigai [ne5ami i [staigos sqskait4;
38.2. materialusis ir nematerialusis turtas {staigai perduodamas, sura*ant turto perdavimt:
akt4; akt4 pasiraSo turte perduodantis asmuo (savininkas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis
asnruo) ir [staigos direktorius: kafiu su perduodanru turtu [staigai pateikianra ir Sio turto vertinimo
ataskaita, kuri turi bfiti sudaryta ne vdliau kaip prie$ 6 menesius iki turto perdavirno {staigai; turto
vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko ld5omis.

V $KYRIUS
ISTAICOS VETKLOS ORGANTZAVIMAS IR VALDYMAS
39. lstaigos veikla organizuojarna pagal:

39,1. direktoriaus parengt4 ir [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) patvirtint4
[staigos strategini veiklos plan6
39.2. direktoriaus patvirtintq lstaigeis metini veiklos plan4 kuriam yra pritarusi lstaigos
taryha (savi valclos institucij a) ;
39.3. direkloriaus patvirtintq [staigos vykdornq programq [gyvendininio plan4, kuriarr
yra pritarusi fstaigos taryba (savivaldos institucija) ir [staigos savininkas.
40. [staiga [gyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.
4l. {staiga turi auk$diausi4 organq * visuutini dalininkq susirinkimq kolegialq valdymo
organq - [staigos tarybq ir vienasmeni valdyrno organq- [staigos direktoriq.
42. Visuotiniti dalininkq susirinkimo konrpetencija:

42.i. keisti [staigos istatus;
42.2. sprqsti klausimq del naujq dalininkq priemimo;
42.3. priimti sprendimtl pakeisti lstaigos buveinq;
42.4. skirti ir atiaukti i5 pareigq lstaigos direktoriq, teises aktq nustatyta tvarka nustatyti
jo atlygininrq ir jo darbo sutarties sqlygas, Visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asrnuo lstaigos
vardu sudaro darbo sutarti su {staigos direktoriunri irjq nutraukia;
42.5. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtinti [staigos metiniq tlnansiniq
ataskaitq

rinkini;
42.6. priinrti sprendirnq del {staigos nuosavybes teise priklausan0io ilgalaikio tu*o

perleidirro. lluorrlos. [keitinro, perdavi mo pagal panaudos sutartisl
4?.7. steigti arba likvidunti [staigos filialus ir atstovyberi;
42.8. priimti sprsndim4 pern arkyti lstaig4;
4?.9. priimti sprendim4likviduoti lstzrigq ar at$aukti jos likvidavirn4;
42.1t). priirnti sprendirnqdel [staigos reorganizavimo ir reorganizaviuro sqlygq tviftinimo;
42.11. skirti ir at5aukti likvidatoriq, kai Vieiqiq [staigq [staty,mo nustatytais atveiais
sprendimq likviduoti lstaigq priirna visuotinis dalininkq susirinkimas:
42.12. nustatyti lstaigos veiklos rodiklius;
42. 13. rrustatyti lstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
4?.14. priimti sprendinrq del lstaigos metiniq linansiniq ataskaitq rinkinio audito kitais.
r"rei nur:odyta Vie3qiq istaigq istatyno I I straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriq ar audito
imone;
42.15. nustatyti lstaigos vidaus kontroles tvarkQ;
42.16. priirnti sprendirn4clel lstaigos tapimo kitq juridiniq asrnenq steigeju ar dalyviu;
42.17 . tvirlinti lstaigos val<lyrno strukthril ir pareigybiq sqraSq;

,l

42.1 8. nustatyti paslaugq, darbq bci prudukcijos kaiuas ir tarifus arjq nustatyrno taisykles;
42.1q. nustatyti inlnnnacijq kuri pateikiama visuomenei apie lstaigos veiklq:
42.20. priimti sprendiur4 del VieSqjq istaigq lstatyno I il straipsnyje nurodytq funkcijq
centralizuoto atlikirnol
42.21 .lvertinus lstaigos tarybos (kolegialaus valdyrno organo) siilynTus. tvirtinti lstaigos
direktoriaus pateiktq [staigos rnetinds veiklos ataskaitq;
42.22, tvirtinti [staigos tarybos (kolegialaus valdyrno organo) rnetinq veiklos ataskaitrl;

42.23. nustatyti specialiuosius reikalavimus lstaigos tarybos (kolegialaus valdymo
ir vie5ai jq skelhti;
42.24. rinkti ir at$aukti kolegialiq organq narius. jeigu kolegialfrs organai numaty.ti

organo) nafiarns ir tvirtinti tarybos sudeti
lstatuose;

4225. sprqsti kitus lstatuose ar kituose teisds aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo
kornpetencij ai pri skirtus klausimus.

43. Visuotini dalininkq susirinkimq Saukia [staigos direktorius. Susirinkimo Saukimt"r
iniciatyvos teisg turi ir dalininkai.
44. Kiekvienais metais per keturis mdnesius nuo lstaigos finansiniq rnetq pabaigos turi
eilinis
visuotinis dalinirikq susirinkimas. lstaigos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
ivykti
susirinkimui privalo pateikti [staigos metiniq tinansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq tlnansiniq metq
{staigos veiklos ataskaitq. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfiti Saukiamas [staigos

dalininkq (-o) bei direktoriaus inioiatyva teises aktq nustatyta tvarka.
45. Apie Saukiamq visuotini dalininkq susirinkim4 [staigos direktorius ne veliau kaip pries
14 dienq iki visuotinio dalininkq susirinkirno dienos pranesa kiekvienarn dalininkui iSsiqsdamas
registruotq laiSkq adresu, kuri dalininkas nurodqs [staigai, ar [teikdarnas pranesimq pasira5ytinai ar
ele&h:oniniq rySiq priemonemis. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bfrti Saukiamas nesilaikarrt
Siame punkte nurodyto tennino, jei su tuo raitiSkai sutinka visi dalininkai.
46. lstaigos dalininkai turi teisg balsuoti ra5tu del i5 anksto paskelbto visuotinio dalininkq
susirinkimo posedZio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendiurq [staigos direktoriui.
Dalininko sprendimas turi trtiti pasira$ytas. Sprendimas. atsiqstas elektroniniq rySiq priemonemis,
turi hlti pasira$y'tas saugiu elektroniuiu para5u, sukurtu saugia para5o fcrnnavirno iranga ir patvinintu
galiojan(iu kvalifikuotu sertifikatu. arba sutbnnuotas elektroninemis priemonemis, kurios leirJlia
uZtikrifiti teksto vientisurnq ir nepakeidianrumq. lstaigos clirektorius dalininko sprendimq pateikia
visuotiniam dalininkq susirinkimui posediio metu. Dalininko, nedalyvaujan0io posedyje ir del
svarstomo klausirno pateikusio savo sprendimq raitu" balsavirnas yra iskiiitunas i posedZio kvorumq
ir posed2io rezultatus. Posediio protokole paiynima. kad atitinkamas dalininkas balsavo raitu.
47. Visuotinio dalininkq susirinkinro sprendimai priirnami paprasta visq susirinkimc
dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, i(skyrus sprurdimus del [staigai nuosavybes teise
priklausan6io ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo, del
lstaigos rer:rganizavimo ir reorganizavimo st{ygq tvirtinimti, [staigos pertvark;um<1, likvidavimo ir jo
at5aukimo. valstybe arba savivaldybe" arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir savivaldytre yra ros padios
lstaigos dalinirrkes, turi sprend2iamojo balso teisg. Negali b[ti priimtas kitoks sprendimas. negu tas.
u2 kuri balsuoja valstybe ar savivaldybe, u jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendfizunojo Lralscl
teisg turi valstybe. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkai turi po vien4 balsq isskyrus
Svietirno, nrokslo ir sporto ministerijq, kuri ruri 3 halsus.
48. lstaigos taryba (kolegialus valdyno organas) atlieka Svietin:o istatyme nustatytas ir
$ias l'unkci.ias:
48.1

.

koordinu<rja vidines profbsinio

mokyrct kokl.bes u2tikrininro

sistemo$

Igyvendinamq;
48.2, svarsto [staigos direktoriaus teikiamus [staigos strukt0ros perlvarkos planus ir teikia
si [rl yr r us [stai gos savininkui (r.isuotiniarn dalininkq susirinkim ui) :

48.3. nustato [staigos darbuotojq (i*skyrus direktclriq) atrankos ir metines veiklos

verlinimo principus;
48.4. nustato bendr4 mokynosi vietq skaidiq, atsiivelgdama i galimybes uZtikrinti
profbsinio mokyrno kokybq, ir apie tai infbrmuoja Svietimo, mokslo ir sporlo ministerijq;
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48.5. svarsto [staigos direktoriaus pateiktq {staigos nreting pajamq ir i$laidq sqmat4 ir
tvirtina Sios s4matos ivykdyno ataskaitq:
48.6. iki kiekvienq metq kovo 1 dienus iverlina ir teikia siilymus [staigos savininkui del
lstaigos direktoriaus pateiktos [staigos metin6s veiklos ataskaitos:
48,7. savo sprendirnus skelbia viesai lstaigos interneto svetaineje ir apie savo sprendimus
infbnnuoja savininkq:
48.8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir [statuose.
49. lstaigtrs savininkas tvirtina [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) sudet[ i$ 9
deleguotq nariq. Sirl taryb4 sudaro vienas mokiniq atstovas" vienas rnokytojq atstovas, vienas kitq
tlartruotojq atstovas, vienas Svictimo, mokslo ir sporto rninisterijos atstovas, 4 socialiniq partneriq
atsbvai, vienas regiono tarybos atstovas.
50. [staigos tarybos (kolegialus valdyno organas) nariu gali buti tik nepriekai5tingos
reputacijos" kaip ji apibreita Svietirno istatyme, asmuo. Sios tarybos nariu negali bhti valstybes
politikai ir politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai" Specialiuosius reikalavimus
tarybos nariams nustato [staigos savininkas.

51. Vienq lstaigos tarybos (kolegialus valdlmo organas) nari deleguoja visuotinis
rnokiniq susirinkimas, vienq- mokytojai, vienq- kiti daro-uotojai, kiti 6 tarybos (kolegialus valdymo
organas) nariai atrenkami Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. [staigos tarybos
(kolegialus valdyrno organas) sudeti vie$ai skelhia [staigos savininkas.
52. Pradedamas eiti pareigas lstaigos taryboje (kolegialus valdymo organas) jos narys
ptisedyje pasira$o isipareigojimq vadovautis [staigos ir visuomen0s interesais ir sq*iningai atlikti
Prot'esinio moklrno istatyme ir kituose istatynruose nustatytas funkcijas.
53. LJZ veiklq [staigos taryboje (kolegialus valdymo organas) teises aktq nustatyta tvarka
socialiniq pafineriq atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama [staigos le$onris pagal faktini
atidirbtq valandq skai6iq. Valandos ikainl nustato lstaigos direktorius.
54. lstaigos laryba (kolegialus valdymo urganas) visq tarybos nariq balsqdauguma iS savo
nariq renka ir atlaukia tarybos pirminink4. Tarybos pirmininku negali buti lstaigos personalui
priklausantis asmuo ar mokinys.
55. [staigns taryba (kolegialus valclymo organas) tvirtina savo clarbo reglament4. Taryba
sprendinrus priirna paprasta posedyje dalyvaujanriiq tarybos nariq balsq dauguma. Jeigu posedyje
dalyvaujandiq tarybos nariq balsai pasiskirsto po lygiai" lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos
posed*iai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maiiau kaip clu tre6daliai tarybos naritl. Savo
sprenclimus taryba skelbia vieSai lstaigos interneto svetaineje.
56. Jeigu [staigos tarybos (kolegialus valdyrno organas) narys netinkamai vykdo lstatq,
tarybos darbo reglamento ar Profesinio mokyno istatyr:o 17 straipsnio 12 dalyje nurodyo
isiparcigojirno arba nepasiraio Profesinio mokymo lstatymo l7 straipsnio l2 daly'ie nurr:dyto
isipareigtrjimo, taryhos pirmininkas turi tcisq kreiptis I tqnari paskynrsi asmen{ su pra$ynu delegucxi
kit4 tarybos nari. Po to kai deleguujamas kitas tarytros narys, [staigos savininkas patvirtina nau.jos
suddties tarybq. [traukdar:nas i jq naujai delegucrjarn4 nari.
57. [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) kaclencija * 5 metai. Tarybos kadencija
pradedan:a skai0iuoti nuo lstaigos savininko sprendimu del tarybos sudOties patvirtinimo isigaliojimo
dierros. Ne veliau kaip prieS menes[ iki tarybns kadencijos pabaigos turi bhti tvirlinarna naujai
sudanrmos tarybos suddtis.
58. lstaigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nario igaliojinrai pasibaigia:
58. L pasihaigus tarybos kadencijai:
58.2. taryhos nariui mirus;
5<3.3. tarybos nariui atsistatydinursl
58.4. pasibaigus darbo sutardiai su lstaiga;
58.5. j*braukus tarybos nari * mokin[ - iS Mokiniq registro:
58.6. atlaukus tarybos nari lstatq 56 punkte nustatytais atvejais.
59. Jeigu lstaigos taryhos (kolegialus valdymo trganas) nario [galiojirnai nutrfrksta iki
kadencijos pabaigos, naujq tarybos nar[ lstatq 5l punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo (asmenys)
delegar.qs (delegavq) tarybos nari, kurio igaliojimai nutrflko. Naujas tarybos narys pareigas pradeda

I
eiti po to, kai |staigos savininkas patvirtina pakeistq tarybos sudet[. apie jo paskyrim4 paskelbia
tarybos pinnininkas ir tarybos narys pasiraSo Prof'esinio mokymo lstatymo l7 straipsnio 12 dalyje
nurodytq [siparei guj irnq.

60. [staigai vadovauja nepriekai$tingos reputacijos {staigos direktr:rius. kuri 5 metams
ir i$ jq atleidiia [staigos savininkas.
6 l. lstaigos direktorius:
61.1. vadovaudamasis f)arbo kodekso ir kitais teisds aktais, priima ir atleidZia
darhuotojus, sudaro darbo ir kitas sutafiis, nustato darbuotojq darbr: uimokesti, taiko skatinirno
priemones ir konstatuoja darbo pareigq pa2eidirnus. tvirtina pareigybiq apra$ymus;
61.2. nustato lstaigos struktfrriniq padaliniq tikslus, uidavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojq, [stai gos struktfrriniq padalini q vadovq veiklos sritis:
61.3. priinra mokinius $vietimo. mokslo ir sporto rninistro nustatyta tvarka, sudaro
mokynro sutartis teis€s aktuose nustatyta tvarka:
61.4. sudaro ir uitikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
teises aktq nustatyta tvarka vie$o konkurso bfidu i pareigas skiria

dartro s4lygas;

6l.5. organizuoja ir koordinuoja [staigos veiklq;
61.6. Ieid2ia isakynus. keintroliuoja"iq vykdym4;

6l .7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo gtrupes, metodines grupes;

6l.ll. sudaro [staigos vardu sutartis;
61.9. organizuoja [staigos dokumentq saugojim4

ir

valdymq teis0s aktuosc nustatyta

tvarka;

61.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja lstaigos turt4 lesas

ir

jomis

disponuoja; r0pinasi intelektiniais. rnatedaliniais, t'inansiniais, jnformaciniais iStekliais, uZtikrina jq
optimalq valdymq ir naudojimq;
6l.I I. rupinasi metodines veiklos organizavimu, elarbuotojqprofesiniu tobulejirnu, sudanr
s4lygas tobulinti kvalifikacijq; mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams dartuotojams
sudaro galirnybq atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Sr,ietimo, rnokslo ir sporto ministnr nustatyta
tvarka;
61.12. inicijuoja [staigos savivaldos institucijrl sudarym4 ir skatina jq veiklq;
61 .13. atstovauja [staigai kitose institucijose;
61.14. dali savo funkcijq teises akturose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams, lstai gos skynrl vedejams:
6l .1 5. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams. jiems papra5ius, dokumentus ir
k:iti1 infornracii4 apie lstaigos veiklq;
61.16. vadovaudamasis Lietuvos Respulrlikos istatymais ir kitais teises aktais, nustato

rnokiniq teises, pareigas ir atsakornybq:
61.17 . kiekvienais metais teikia istaigos tarybai (kolegialus valdymo organas) svarstyti ir
[staigos tarybai (savivaldos institucija) vertinti savo metq veiklos ataskait4 bei vieBai jq skelbtil
61.18. nustato uimokes{io u2 [staigos teikiarras nenumatytas profbsinio rnokymcr
programose papildomas praktinio mokyno priemr:nes ir mokymo paslaugas (konsultaeijos, kursai ir
kt.) dydi [staigos direktorius, suderinqs su lstaigos taryba (savivaldos institucija);
61 .1t)" vykdo kitas teises aktut.rse ir clirektoriaus pareigybes apraiyme nustaty.tas tunkcijas.
62. Direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikyn4si
uZ
lstaigoje.
[staigos valdyrna bendruomen0s nariq informavimq funkcijq atlikim4 nustat]tq tikslq
ir uidaviniq [gyvendinimq. lstaigos veiklos kokybq.
63. Nesant direktoriaus, {staigai vadeivauja vienas iS jo pavaduotojq arha visurtinio
clalininkq susirinkinio paskirtas asmllo.

VI SKYRIUS
lsTAtcos SAVIvALDA
64. {staigos savivalda yra {staigos savivaldos institucijq visun:a.

l0
65. {staigoje veikia [staigos tary'ba (savivaldos institucija) ir Mokiniq taryba. kurios
svarsto [staigr.rs r.eiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencijq nustatytq [statuose, priima
sprendirnus ir teikia siilymus [staigos direktorjui, atlieka visuomeninq {staigos valdymo stebesenq.
(t6. Si lstaigos taryba (savivaldos institucija) yra aukSrliausia lstaigos savivaldos
institucija. [staigos taryba telkia [staigos mtikiniq bcndruorncnq. mokytojq bendruomenq, t6vq
(rfipintoid bendruonienq. vietos bendruomenq dernokratiriiam [staigos valdymui, padeda sprqsti
lstaigos aktualius klausimus.
67. [staigos tarybos (savivalclos institucija) kadencija 3 metai. | [staigos tarytr4 po 3
asmenis deleguoja: tevq (rfrpintojq) atstovus * visuotinis tevq (rupintojq) susirinkimas, mokytojus
mokytojq susirinkimas, mokinius - [staigos Mokiniq taryba. vietos bendruomends atstovus * vietos

-

-

bendruornene.

68. lstaigos tarybos (savivaldos institucija) pirmininkq atviru balsavirnu" paprasta balsq
dauguma renka Sios lstaigos tarybos nariai.
69. lstaigos tarybos (savivaldos institucija) posedfiai organizuojami ne rediau kaip du
kartus per metus. Posedis teisdtas, jei jame dallvauja ne maiiau kaip du treddaliai lstaigos tarltos
nariq. lstaigcrs tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. [staigos
direktorius {staigos tarybos posediiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Kviestinis narys
neturi halsavirno teisds.
70. Neeilinis [staigos tarybos (savivaldos institucija] posedis turi bfiti $aukiamas lstaigos
tarybos pirmininko arba ne rnaZiau kaip treddalio [staigos tarybos nariq siilymu.
7l . lstaigos taryba (savivaldos institucija):
71.1. teikia pasillyrnus del lstaigos strateginiq tikslq, uidaviniq ir jq igyrendinimo
priernoniq;
71.?. svarsto ir aprobuoja {staigos metini veiklos planq, [staigos vidaus tvarkos taisykles,
kitus lstaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus lstaigos direktoriaus;
71.3. teikia siilymrl [staigos direktoriui del [statq pakeitimo ar papildymo, lstaigos vidaus
struktiiros tohulinimoi
71.4. svarsto [staigos le5q naudojimo klausimus;
71.5. i$klauso lstaigos metrl veiklos ataskaitas ir tcikia pasiilymus [staigos direktoriui del
veiklos
totrulininro, vertina [staigos direktoriaus metq veiklos ataskaitq ir teikia savo
[staigos
sprendim4 del ataskaitos lstai gos savininkui :
71.6. svarsto Lstaigos rnokytcrjq, mokiniq ir bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia
siilynus [staigos direktoriui;
71.7. teikia sifrlyrnus [staigos direktoriui del [staigr:s darbo tobulinimo. saugiq mokiniq
ugdyrno ir darbo sdygq sudarymo, talkina formuojant lstaigos rnaterialinius. finansinius ir
intelektinius iStekl i us:
7l .8. svarsto lstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
71.9. teikia siflyruus visuotiniam dalininkq susirinkimui del lstaigos materialinicr
aprupinimo, veiklos tobulinimo ir kitais kIausimais;
7l .10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir [statuose.
72. lstaigos taryba uZ savo veikl4 vienq kartq per metus atsiskaito jq rinkusiems [staigos
bendruomenes nariams.
73. {staigcrs Mokiniq taryba - [staigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujanruoju
bfidu lstaigoje lgyvenclinanti mokiniq savivaldos tsisq.
74. lstaigos Mokiniq tarybos nariai deleguojami visuotinio urokiniq susirinkimo metu 2
metq kadencijai. lstaigos Mokiniq tarybai vadovauja lstaigos Mokiniq tarybos nariq iSrinktas tarybos
pirmininkas. [staigos Mokiniq taryba inicijuoia ir padeda organizuoti [staigos renginius, akcijas,
vykdyi prevencines programas, teikia pasiilymus del ugdymo ir rnokymo organizavimo, socialines
veiklos, organizuoja savanoriq judejim4. dalyvauja rengiant lstaigos veiklq reglamentuojanCius
dokumentus, svarsto [staigos direktoriaus teikiarnus klausimus, susitaria del {staigos veiklos
organizavimo, deleguuja narius [ [staigcls tarybq (savivaldos institucijq).
75. [staigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

il
VII SKYRIUS
DARBUOTOJU PRTEMTMAS I DARBA, JU DARBO APMOKTJIM0 TVARKA IR
ATESTACIJA
76. Mokyojai i darbq priirnami ir atleidZiarni iS jo Svietimo, moksh ir sporto ministro
nustat)'ta tvarka. Kiti darbuotojai i darbqpriimami ir atleidiiarni i5 jo Darbo kodekso nustat)'ta tvarka.
[staigos dar;buotojq (i5skyrus direktoriq) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus nustato
[staigos taryba (kolegi alus valdyno organas).
77. Su [staigos darbuotojais yra sudaromcls darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises
aktuose numatytos darbo sqlygos ir socialines garantijos.
78. [staigos direktoriaus, jo pavaduotojq darbo aprnokejimo tvarka nustatoma Lictuvos
Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. nutarimu Nr. 598 ,,Del VieSqill istaigq. kuriq
savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugumq balsq visuotinianre dalininkq susirinkime.
vadovr{ darbo apmokejinro" (toliau * Nutarinras). lstaigos tlirektoriaus menesine alga susideda i$
pastoviosios ir kintamosios daliq. Pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal N'utarimo I priedq.
Kintamoji dalis nustatoma finansiniams metams, atsiivelgiant i praejusirl tinansiniq metq konkrcdius
lstaigos veiklos rczultatq vertinimo rodiklius. Konkredius lstaigos veiklos vertinimo rodiklius hrei
menesines algos kintamosios dalies dydi nustato [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas, kai
valstybe turi daugumq balsq visuotiniame dalininkrl susirinkime, arba [staigos savininko teises ir
pareigas [gyvendinanti institucija, kai [staigos savininkas yra valstybe. [staigas direktoriaus
pavaduotojarns atlyginimai nustatomi l0*20 proceiltq maZesni u2 [staigos direktoriaus menesinds
algos dydi.
79. [staigos direktoriaus pavaduotojai, skyriq vedeiai, rnokyojai. pagalbos mokiniui
specialistai tobulina kvalitikaciiq ir atestucrjami, direktoriaus veikla vertinama $vietimo, rnokslo ir
spCIfto rninistro nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS IR LESOS, JU NAUDOJTNTO TVARKA, FINANSTNES
VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZTONA
80. [staiga turtE valdo, naudoja

ir

disponuoja

juo istatymq ir kit4 teisos aktq nustatyta

tvarka.
81 .

lstaigos le$os:
8l .l. valstybes ir savivaldybiq biud2etq le$os;
8l .2. dalininkq skiriamos le3os;
81.3. UZimturno fbndo leSosi
81.4. tarptautiniq ir uZsienio fcrndq ir organizacijq skiriamos leios;
81 .5. le$os, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos istatyn4;
81.6. socialiniq partneriq lsSos;
ti I .7. kitos teisetai gautos leSos.
82. [staigos le5os naudojamos teisds aktuose nustatyta tvarka.
83. [staiga buhalterinq apskait4tvarko. tinansines ataskaitas sudaro ir teikia teises aktuuse
nustatyta tvarka.
84. [staigos finansine veikla kontroliuojanra teisds aktuose nustatyta tvarka.
85. [staigos veiklos prieZidrq atlieka visuotinis dalininkq susirinkimas teises aktuose
nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ISTAIGOS IUATERIALINIQ VERTYBIU NURASYMAS IR REALIZAVIMAS
86. lstaiga nereikalingq arba netinkamq (negalimq) naudoti nuosavybds teise valclonr4
nraterialqii trunipalaiki turt4 nura$o [staigos direktoriaus nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis
turtas nura5ernas, pritarus visuotiniam dalininkq susirinkimui.
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87. [staiga siulyn:us del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti

panaudos

pagrinciais valdomo rnaterialiojo ilgalaikio turto nuraSyno teikia panaudos davejui.

88. [staiga Lietuvos Respublikos Vyriausybds nustatyta tvarka, kai yra Svietimo. mokslo

ir sporto rninisteriios sutikimas. priirna sprendinrus del valstybes nekilnojamr{q daiktq. kurie joms
perduoti valdyti. naudoti ir jais disponuoti patikejinro teise pagal patikejirno sutartis, pripaiinimo
nereikalingai s arba neti nkamais (negal irnais) naudoti.

X SKYRTUS

FrLrALql rR ATSTOVY'BIU STETGIMO BEI JQ VETKLOS NUTRAUKTMO
TVARKA
89. istaigos filialus ir atstovybes steigia bei jq veiklq nutraukia visuotinis dalinirikq
susirinkimas savo sprendinru. [staigos filialas ar atstovybe veikia pagal lstaigos direktoriaus
patvinintus nuostatus.
90. lstaigos direktorius skiria ir atiaukia [staigos filialq ir atstovybiq direktorius.

XI SKYRIUS
DOKUMENTU rR KITOS rNtr'ORMACTJOS AptE ISTATGOS VETKLA
PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA
91. Dalininko reikalavimu ra$tu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
jarn pateikiami susipaZinti {staigos darbo valandomis jos buveineje ar
kitoje {staigos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurir:rje dokurnentai yra saugomi. Siq dokumentq
kopijos dalininkui gali b0ti siundiarnos registruotu lai$ku adresu, kud dalininkas nurodqs [staigai,
dieners lstaigos dokunientai

arba iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq rySiq priemonemis.

92. [staigos dokumentai,

jq

kr:pijos ar kita intbrmacija dalininkams pateikiarna

neatlygintinai.

XII SKYRIUS
VIESUJU PRANESIMV IR SKELBIMV PASKELBIMO TVARKA
93. Kai [staigos prane$irnai turi bfiti paskelbti vie$ai, jie skelbiarni [staigos interneto
svetaineje ir Valstybes imunes Registrq centro leidtiamame elektroniniame Ieidinyje ,,Juridiniq
asnlenq vie$i prane$imai".

94. Kiti |staigos prane$irnai dalininkarns ir kitiems asmenims siunOiarni registruotu lai$ku
arba iteikianti pasiralytinai ar elektrnniniq ry*iq priemoueinis. Kai pranelimai dalininkui siuniia.rni
registruotu lai5ku. jie siuneiami adresu, kuri dalininkas nurodqs lstaigai. Skubfis prane$imai gali buti
perduoti elektroniniq ryiiq prienrondmis, originalai tq padiq dienq iisiundiami adresatui registruotu
laiSku ar iteikiami pasira3ytinai.
q5. Llf. prane$ttnq i$siuntimil laiku ar jq
iteikirnq pasira$ytinai atsako lstaigos direktorius.

XIII SKYRIUS
INFORNTACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA pATEtKtM0 VISUOMENEI TVARKA
96. [staigos veiklos ataskaita, kartu su audituotu rnetiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu ir
auditoriaus iSvada turi bfrti pateikti Juridinitl asmenq registro tvarkytojui ir ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo eilinio rrisuotinio dalininkq susirinkimo paskelbti [staigos intelneto svetaineje.

l3
97' lstaiga privalo ne veliau kaip iki kitq metq geguZes I dienos paskelbti
praejusirl
finansiniq metq valstybes ir nuosavybos teise valdomo turto ,uial-o,
naudojimo ir disponavimo juo
ataskait4 {staigos interneto svetaineje.
98' Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato
visuotinis dalininkq
susirinkimas, skelbiama {staigos interneto svetainej e.
99' Tretiesiems asmenims turi buti sudarytos s4lygos su
lstaigos veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipaZinti
uu"ei"eie
[staigts
lstaigol darbo valandomis.

narcnilIJs?#$L'irroro.
00. [statq pakeitimus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.
[statai gali btti keidiami visuotinio dalininkq susirinkimo,
[staigos direktoriaus ar
{staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) iniciatyva. [staigos
ieieiami
viesqir{ [staigq
[statai
[statyme nustatyta tvarka.
102' [staiga gali btti reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama,
vykdoma [staigos
strukhros pertvarka civiliniame kodekse, viesqiq
ir
kituosl
isLigu fstatyme
teises aktuose nustatyta
tvarka.
I

l0l'

103' Kiti-[staigos valdymo ir veiklos klausimai, neaptarti
{statuose, sprendZiami
Civiliniame kodekse, vie5qiq [staigq [statyme ir kituose teises aktuose
nustatla tvarka.
104' [staiga turi intemeto svetainq, atitinkandiqteises aktuose
nusiatyus reikalavimus.

Susisiekimo ministras, laikinai
Svietimo ir mokslo ministro pareigas
Rokas Masiulis
2018 m. gruodZio
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