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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROF'ESINIO MOKYMO CENTRO

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO

KRETINGOS FILIALO NUOSTATV PATVIRTINIMO

2022m. rugpjudio 30 d. Nr. v- 385 (1.3)
Klaipeda

Vadovaudamasi Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq,
patvirlintq Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandZio 7 d. isakymu
Nr. V-499 ,,Del Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq patvirtinimo" 90
punktu:

1. Tvirt i nu Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos
fi lialo nuostatus (pridedama).

2. N u r o d a u, kad Sis isakymas isigalioja nuo 2022 m. rugsejo 1 d.

Direktore Dalia MatiSauskiene

';ffi*q#



PATVIR'fINTA
Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo cenho
direktoriaus 2022 m. rugpiudio 30 d.

f sakymu Nr. V-3 85 (1.3)

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROI'ESINIO MOKYMO CENTRO
KRETINGOS FILIALO NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1 . VicSosios jstaigos Klaipedos Ernesto Galvanausko prof-esinio mokymo centro Krctingos
filialas (toliau l"ilialas), trumpasis pavadinirllas Klaipedos ll. Galvanausko PMC Kretingos
lilialas, yra vieSosios istaigos Klaipedos Emcsto Galvanausko prof'esinio mokymo ccntras (loliau
Centras) strukt[r'inis paclalinys, kuris savo veikloje vadovar-rjasi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos tcises aktais, Centro steigimo dokumentais, taip pat Siais
ntlostatais. Filialo buveincs adresas Krctingos r'. sav.! Kretingos sen., KretingsodZio k., SodZiaus g.
1C. Kretingos filiale mokymas l,ykdomas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusiqjq
pagrindinio ir vidurinio ugdymo. prolesinio mokymo bei nefbrmaliojo suaugusiqiLl Svietinro
programas. Formuo jamos jaunirno klascs.

2. Filialas nerajuridinis asrnuo ir veikia Ccntro, kaipiuridinio asmens vardu, pagal suteiktus
igalio.iimus. kurie yra nurodomi Siuose nuostatuose. Centras atsako uZ Filialo prievoles ir Filialas
atsako pagll Cerrtro p rievolcs.

3. Filialo pagrindine paskirtis plolcsinio mokymo istaiga, teikianti pirmini ir tqstinj
prol'esini r.nokyrr4.

4. Mokyr.rro kalba lietuvirl.
5. Mokymosi lormos ir mokyrno proceso organizavimo bldai:
5. J . grupinio mokymosi lbrrna, kasdienis mokymo proceso organizavimo biidas;
5.2. pavienio mokymosi forma, savarankiSkas mokymo proceso organizavimo budas.
6. Prof'esinio niokymo organizavimo lonnos:
6.1 . mokykline prof'esinio mokymo organizavimo forma;
6.2. pameistrystes profesinio rnokyrro organizavimo lorma.
7. Centro direktotiaus Filialo direktoriui suteikti igaliojimai negali priestatauti Lietuvos

Respublikos j statyr.r.rams.

8. Filialas naudoja Klaipedos Ernesto Galvanausko prolisinio mokynro centro antspaud4 Nr'.
11.

9. Filialas savo vcikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Rcspublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vyriausybes
nutarimais, Licluvos Respublikos vieSqjq istaigq lstatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatyl11u,
Lietuvos Respublikos prol'esinio mokymo jstatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
tut'to valdyuro, rraudojiltto ir disponavimo .juo istatyn,u, Lietuvos Respublikos Sr,ietimo, mokslo ir
spolto ntinisterijos teises aktais, kitais teiscs aktais, Cenlro jstatais, Siais rTuostatais ir kitais norrniDiais
dokumentais.

II. FILIALO STEIGEJAS

10. Filialo stcigejas yra vie5oji jstaiga Klaipedos Ernesto Galvanausko prolesinio mokymo
centras. Steigejo:

1 0.1 . buveines adresas: Taikos pr. 67, Klaipcda;
1 0.2. kodas: 1 4019987 4;
10.3. teisine forrna: vie3oji lstaiga, grupe - profesinio mokymo jstaiga;
1 0.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie steigcj4: Vl Registrq centro



Klaipcdos filialo juridiniq asrnenq registravin.ro skyrius.
I 0.5. Centro direktorius tvirtina ir kcidia F'ilialo nuostatus, skiria ir atsaukia Filialo direktoriq,

priima sprendimus del Filialo nuostatq keitimo ir jo veiklos nr.rlraukimo..

III. FILIALO VEIKLOS SIUTYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS

I 1 . Filialas tuli pagrinding il nepagrinding veiklos sr.itis.
12. Irilialo pagrindine veiklos sritis - Svietimas.
1 3. Filialo pagrindinc Svietirno veikla - prolesil is mokymas.
14. F-ilialo kitos Svietimo veiklos rhSys pagal Ekonomiues veiklos rlsiq klasifikatoriq (EVRK

2 red.), pan,irtint4 Statistikos departamento prie L,ietuvos Respublikos Vyriausybes gcneralinio
direktorians 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. D{-226,,De1 Ekonomincs veiklos r[Siq klasifikatoriaus
patvirtininTo" (toliau - Ekonomines vciklos ruSir-1 klasifikatorius (EVRK 2 red.):

14. 1. pagrindinis ugdymas (85.31 .10);
14.2. vidurinis ugdymas (85.31 .20);
14.3. kitas mokyrnas (85.5);
121.4. sportinis ir rckleacinis Svietimas (85.51);
14.5. klrltlrinis Sr,ietimas (85.52);
14.6. vairavimo mokyklq veikla (85.53);
14.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, ivictimas (ti5.59);
14.8. Svietimui brrdingq paslaugq veikla (85.60).
1 5. f ilialo r.repagrindiuc veiklos sritis kita, ne Svietimo veikla.
16. Filialo kitos, nc Svietimo veiklos rlSys pagal Ekonornincs veiklos rhsir-1 klasifikatoriq

(llVRK 2 red.):
16.1. grhdiniq (iSskyrus ryZius), ankStiniq il aliejiniq seklq augalq augininias (01.11);
16.2. kittl vienmediq augalq auginimas (01.19);
16.3. geliq auginimas (01.19.10);
16.4. duonos gamyba, SvicZiq konditerijos kepiniq ir pyragaidiq gamyba (10.71);
16.5. dZihvesiq ir sausainir"l gan.ryba, ilgai i5silaikandiq konditerijos kepiniq ir pyragaidiq

gamyba (10.72);
16.6. kitq jrankiq gamyba (25.73);
16.7. r,arikliniq transpofio priemorTiq technine prieZiura ir remontas (45.20);
16.8. dr-ronos, pyrago ir kitr4 miltiniq produktq maZmenine prckyba $7.2a.10);
16.9. konditerijos gaminiLl ir saldumynq maZmenine prekyba (47.24.20);
16.10. kita apgyvendinin.ro veikla (55.90);
I 6. I 1 . pagaminto valgio tiekimas rcnginiams (56.21 );
16.12. kiQ nraitinirno paslaugq tcikimas (56.29);
16.13. biblioLekq ir archyvq veikla (91.01).
17. Filialo veiklos tikslas - tenkinti vieSuosius interesus vykdant Svietimo ir profesinio

tnokymo veikl4, padcti zrsureniui igyti pagrindini, vidurir.rl iSsilavinirn4, kvalifikacij4 ir (ar)
kompeteucijas, aLitinkandias Siuolaikinl mokslo, technologiios, ekonomikos ir kultr.rros lygf,
padedandias jam fsitvirtinti ir konkuruoti kintandioje darbo rinkoje.

1 8. I'-ilialo uZdaviniai:
18.1. teikti vidurinl ir pagrindini ugdymE, suaugusiqjq pagrindinl ir vidurini ugdym4 bei

lormalqjj pirminf, tgstini ir nelormalqii prolesini niokyurq, .jaunimo klasiq mokyrn4, suauBrrsiqjq
nelbnnalqjf Svietim4;

1 8.2. sudaryti s4lygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalilikuoti;
18.3. tenkinti mokiniq paZinimo, laviuin.rosi ir saviraiSkos poreikius, sudaryti s4lygas

mokiniarns iisiugdyti bendlqsias ir kvalifikacijas sudarandias kompetencijas;
18.4. sudaryti s4lygas nrokinians iSsiugdyti bendr4sias ir kvalilikacijq kompetencijas;
18.5. sudaryti sAlygas asmeniui griiti i nuoseklqji rnokym4, mokytis vis4 gyvenim4, tobulinti

fgyt4 kvalifikacij4, dalyvauti suaugusir.jq nefbrmaliojo Svielimo ir tgstinio mokymo procese;
1 8,6. plctoti bendradarbiavir.n? su socialiniais partneriais.
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19. Filialo lunkcijos:
19.1. igyvendinti vidurinio ir pagrindinio ugdymo, jaunimo klasiq, suaugusiqjq pagrindinio ir

vidurinio ugdymo, plolesinio mokymo neformaliojo suaugusirrq !vietimo programas;
19.2. prolesinl mokym4 olganizuoti bei profesinio mokyno programas, jq modulius rengti

pagal Profesinio mokymo istatyme, Svietimo istatyme ir kituose teises aktuose nustatvtus
rcikalavimus, standa(us;

19.3. organizuoti mokymo ir ugdymo procesq;
1 9.4. teikti inlormacinq pagalbq, uZtikrinti profesinio orientavimo paslaugq teikim4;
19.5. sr-rdaryti s4lygas Filialo darbuotojams tobulinti kvalilikacijq;
1 9.6. uZtikrinti teises aktLl reikalavimus atitinkandiq sveikq, saugi4 mokymosi ir darbo

aplink4;
19.7. uZtikrinti teikiamrl mokymo paslaugq kokybg;
19.8. iSduoti, pagal Centro direktoriaus suteiktus jgaliojimus, mokymosi pasickimus

Iteisinandius dokumentus;
19.9. atlikti kitas fstatymq ir kitq teiscs aktq numatytas, Centro priskir.tas funkcijas.
19. 1 0. koordinuoti ir organizuoti Filialo aprhpinim4 prolesinio mokymo iranga, ukio

rcikrnems reikalingon.ris priemonemis;
1 9.1 I . kontroliuoti materialiqjq, finansiniq iStekliq racionalq naudojimq;
19.12. organizuoti tinkam4 Filialo turto apsaug+, kontroliuoti Filialo pastatq, patalpq, inZine-

rinitl sistemq. materialir.rio inventoriaus tir.rkarn4 prieZirrr'4 ir eksploatacij4, uZtikrinti tinkarn4 funk-
cionavim4, teikti Ccntro direktoriui sifilyrnus ir pastabas del administravimo poreikiams naudojamo
turto netinkamo eksploatavimo ir naudojimo;

IV. FILIALO TEISES IR PAIi.EIGOS

20. Filialas, igyvetrdindamas jarn pavestus tikslus ir uZdavinir-rs, turi teisg:
20.1 . r,ykdyti pagrindini, vidurini ugdym4, suaugusiqjq pagrindini ir vidurini ugdymq,

{blmalqji pirmini, tgstinj bei nelormalqji suaugusiqjq mokym4, lbrmuoti jaunimo klascs;
20.2. parinkti bendrojo ugdymo ir profesinio mokyrno olganizavimo ir mokymo lbrmas,

mctodus ir nT okynrosi vciklos budus, uZtikrinandius kokybiSk4 paslaugq teikim4;
20.3. tciscs aktrl nustatyta tvarka rengti naujas profesinio nTokymo programas ir (ar)jq

modulius, dalyvauti rengiant profesinius standaltus;
20.4. rcngti neformaliojo profesinio mokymo, nefolmaliojo suaugusiqjq Svietimo ir kitas

programas;
20.5. verstis istatyn'rq ncdraudZiama ukine - komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi

su Filialo veiklos tikslaisr
20.6. tcises aktuose nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius !vietimo projektus;
20.7. tureli kitas teises, nt-lmatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
21 . Ii'ilialo pareigos:
2l .1. vykdyti pagrindini, vidurinj ugdym4, suaugusiqjr4 pagrindini ir vidurinl ugdym4,

lbrmalqji pirrnini, lgstinj bei neforrnalqjl suaugusiqjq mokym4, lbrmuoti jauninio klases pagal
licencijE;

21.2. uZtikrinti profesinio mokynto kokybg, tureti vykdomoms profesinio nrokymo
programoms reikian.ril materialing bazq, atitinkandiE teises aktq nustatytus reikalavimus;

21.3. laiku teikti Centro direktoriui ir atitinkamoms institucijoms inl'orrnacij4, reikaling4
prol'esinio mokyrlo sistemos valdymui ir stcbcsenai;

21.4. sudaryti mohiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, prieSgaisrinius ir
visuomenes sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas, uZtiktinti profesinio mokymosi
s4lygq atitikti profesiniarns standaft ams;

21.5. jgyvcndinti prolesinio mokymo programas, vykdyti mokinir4 profesinl konsultavim4 ir
infoln, avimq lsidarbinimo galirnybiq klausimais;

21.6. sudaryti sqlygas mokytojams ir kitiems mokymo proccse dalyvaujantierns asurenirns
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keisti ar tobulinti savo kvalifikacijq;
21 .7. vykdyti kitas pareigas Lietuvos Respublikos istatymLl ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

V. FILIALO VALDYMO ORGANAS IR JO KOMPETENCIJA

22. Filialui vadovauja F'ilialo direktorius. Filialo direktoriq skiria, atleidZia ir jo atlyginim4
nustato Centro direktorius. Darbo sutalti su Filialo direktoriumi sudaro Centro direktorius, kartu yra
nustatomas ir.jo atlyginimas.

23. F-ilialo direktorius organizuoja ir vykdo Filialo veikl4, vadovaudamasis Siais Filialo
nlrostatais bei Centlo direktoriaus f sakymais:

23.1. vadovauja pagrinclinei Filialo veiklai mokynrui;
23.2. r,adovauja filialo komercinei - ukinei veiklai pagal suteiktus Centro direktoriaus

igaliojirnus;
23.3. olganizuoja ir koordinuoja Filialo veiklq pagal sutciktus Centro direktoliaus igalioiimus.
23.4. pagal suteiktus Centro dircktoriaus igaliojimus priinra mokinius Lietuvos Respublikos

Svictir.r.ro, rnok5lo ir sporto ministro t.rustatyta tvarka;
23.5. r'engia raitq, isakymr-1, r,idiniq tvarkrl, reguliuojandiq Filialo ir jo darbuotojq veikl4,

projektus, teikia Centro direktoriui pasiraSyti ir kontroliuojajq vykdymq;
23.6. atstovauja Filialui santykiuose su Centro ir kitose institucijose;
23.7. sudaro ir uZtikrina mokiniams, darbuotojams saugias. sveikatai r.reker.rksmingas darbo

sElygas;

23.8. orgar,izuoja Filialo dokur.r.rcr.rtq saugojim4 ir valdyrn4 teises aktuose nustatyta tvarka;
23.9. duoda par,".1i1.111s vykdyti tas lunkcijas, kurios yra Filialo dircktoriaus kornpetencij oj e;
23.10. teikia pasihlymus Centrui tais Filialo veiklos klausimais, kurirl sprendimas yra

Ccntro konT petencij o.je;

23.11. uZtikrina Filialo turto apsaugq bei gausinil.n4, normaliq darbo sqlygq, atitinkandiq
I-ietuvos Rcspublikos teises aktq reikalavirnus, sukiirim4, komerciniq paslapdiLl apsaug4;

23.12. teiscs aktuose nustatyta tvarka leikia Centrui ar Lietuvos Respublikos Svietimo, lrokslo
il sporto minisLerijai, .jicl'rs papraSius, dokumentus ir kitq inlbrmacij4 apie Filialo veikl4;

23.13. r,ykdo kitas teises aktuose ir Filialo direktoriaus pareigybes apra3ymc nustatytas
I'unkcijas.

24. Filialo clirektorius r.returi teises sudaryti laidavimo sutardiq ar suteikti garantijq.
25. Filialo direktorius, Centro valdymo irlar kor.rtroles organq praiomas, privalo pateikti

dokumentus, susijusius su Filialo veikla, taip pat sudaryLi sqlygas patikrinti Filiale nrrim4 ilgalaiki
turtE, prekes. rnatcrialinius iSteklius, pinigines le3as ir kitas vertybes.

26. Filialo direktorir"rs kart4 per mer.resi atsiskaito Centro vadovybci uZ Filialo veikl4.
27. Filialo direktorius atsako uZ Filialo veiklos organizavim4 ir jo tikslq igyvendinim4,

infbrmacijos teikinr4 Centrui, atstovauja Filialui valstybes ir savivaldybes institucijose, laip pat
palaikant rySius sujuridiniais ir fiziniais asmenimis, atlieka kitas Lietuvos Respublikos teises aktuosc,
taip pat Filialo direktoriaus parciginiuose nuostatuose nLlstatytas pareigas.

28. Nesant Filialo direktoriaus, F'ilialui vadovauja kitas paskirtas asmuo.

VI. DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

29. Visi Filialo dokumcntai sudaromi lietuviq kalba.
30. PraneSimai elektroniniu paStu laikomi teiselomis ir galiojandiomis ra5ytiner,Tis

informavimo priernonemis. 'I'okic prar.reiimai yra galiojantys nuo tos dienos, kada yra patvirtinamas
jq gavir.r.ras.

31. Tais atvejais" kai inlormacija apie Filial4, jo veiklq irlar organq sprendimus turi b[ti
skclbian-ra vieSai, jie skelbiami Filialo interneto svetaineje.

32. Kiti Filialo prar.reiimai siundiami registruolu laiSku arba iteikiami pasiraSytir.rai ar
elektroniniq ryiiq pricmor.rcmis. Skubhs praneiimai gali bDti perduoti elektroniniq rySiq
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priemonemis, originalai tE padi4 dien4 iSsiundiami adresatui registruotu laiSku ar lteikiami
pasiraSytinai.

33. UZ praneiimq iSsiuntim4 laiku ar jq iteikim4 pasiraiytinai atsako Filialo direktorius.

VII. APSKAITA IR DOKUMENTU VALDYMAS

34. Filialo dokutnentuose, kr:riuosjis r.raudoja turedamas santykiq su kitais subiektais, turi b[ti
nurodl,ta:

34. 1 . Filialo pavadinin, as ir buveines adresas;
34.2. Centro pavadinimas, teisine forrna, buveines adresas, kodas ir pVM moketojo kodas;
34.3. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duornenys apie Centr4.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

J5, Sic Nuosrcrai jsigalioja nuo jq prrvirrinimo Cenrr.o direkroriaus isakynru dieuos.
36. Sie Nriostatai gali buti keidiami/papildomi riktai raitiSku Cenlro dircktoriaus sprendimu.
37. Nuostatai gali bhti keidiami Centro direktoriaus iniciatyva.


