
PA TVIRTINT A 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministro 2018 m. lapkricio 15 d. 
isakymu Nr. V-910 

DIEVENISKIT) TECHNOLOGIJT) IR VERSLO MOKYKLOS JSTATAI 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Dieveniski4 technologij4 ir verslo mokyklos istatuose (toliau - Jstatai) nustatoma 
Dieveniski4 technologij4 ir verslo mokyklos (toliau - Jstaiga) teisine forma, priklausomybe, 
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, buveine, mokykl4 grupe, paskirtis, mokymo 
kalba, mokymosi forma (-os), profesinio mokymo organizavimo formos, mokymo proceso 
organizavimo budas (-ai ), veiklos teisinis pagrindas, veiklos sritys ir rusys, tikslas, uzdaviniai, 
funkcijos, mokymosi pasiekimus iteisinanci4 dokument4 isdavimas, asmens tapimo dalininku ir 
dalininko teisi4 pardavimo kitiems asmenims, nauj4 dalinink4 priemimo ir dalinink4 inas4 
perdavimo Jstaigai tvarka, visuotinio dalinink4 susirinkimo kompetencija, jo susaukimo ir sprendim4 
priemimo, Jstaigos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka, dokument4 ir kitos informacijos 
pateikimo dalininkams tvarka, viesaj4 pranesim4 ir skelbim4 paskelbimo bei informacijos apie 
Jstaigos veikl~ pateikimo visuomenei tvarka, filial4 ir atstovybi4 steigimo ir j4 veiklos nutraukimo 
tvarka, Jstaigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotoj4 priemimo i darbq, j4 darbo 
apmokejimo tvarka ir mokytoj4 atestacija, les4 saltiniai, j4 naudojimo tvarka ir finansines veiklos 
kontrole, Jstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka. 

2. Oficialusis profesinio mokymo istaigos pavadinimas - Dieveniski4 technologij4 ir 
verslo mokykla, trumpasis pavadinimas - Dieveniski4 TVM. Jstaiga iregistruota Juridini4 asmenl! 
registre, juridinio asmens kodas - 190804176. 

3. Jstaiga veiklq pradejo 1963 metais. 
4. Jstaigos teisine forma - viesoji istaiga. Jstaigos priklausomybe - valstybine. 
5. lstaigos savininke yra Lietuvos Respublika (toliau- valstybe). 
6. Valstybes, kaip Jstaigos savininkes teises ir pareigas igyvendina Lietuvos Respublikos 

svietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas - 188603091 , buveines adresas -
Vilnius, A. Volano g. 2. 

7. Mokykll! grupe - profesinio mokymo istaiga. lstaigos pagrindine paskirtis - profesinio 
mokymo istaiga, teikianti pagrindinj, vidurini issilavinimq, formalaji pirminj, tystini profesinj 
mokym~ ir neformalaji profesini mokymq. 

8. lstaigos buveines adresas - Salcinink4 r. sav. , Dieveniskes, Geranionl! g. 42. 
9. Jstaiga turi padalinj - Ciuzakampio skyril!, jsteigtq 2018 metais, buveines adresas -

Salcininkl! r. sav., Ciuzakampio k., Gerviskil! sen., Vilties g. 2. Mokymas vykdomas pagal formaliojo 
pirminio ir t<rstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas -
Salcininkl! r. sav., Ciuzakampio k., , Gerviskil! sen. , Vilties g. 2. 

10. lstaigos bendrabucio buveines adresas - Salcininkl! r. sav., Dieveniskes, Geranionl! 
g. 42. 

11. Mokymo kalba - lietuvil!. 
12. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo 

programas, isduodami kvalifikacijq ir mokymosi pasiekimus jteisinantys dokumentai. 
13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo budai: 
13 .1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo budas; 
13.2. pavienio mokymosi forma, savarankiskas mokymo proceso organizavimo budas. 
14. Profesinio mokymo organizavimo formos: 
14.1. mokykline profesinio mokymo organizavimo forma; 
14.2. pameistrystes profesinio mokymo organizavimo forma. 
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15. Jstaiga turi ukini, finansinL organizacini bei teisini savarankiskumci, jstatym4 
nustatytq veikimo, iniciatyvos bei sprendim4 priemimo laisvy. Jstaigos veiklos laikotarpis 
neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Jstaiga yra paramos gaveja. Jstaiga 
yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaudq su 
valstybes herbu ir savo pavadinimu, sciskaitas bankuose, savo atributikq. 

16. Jstaiga savo veiklci grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
nutarimais, Lietuvos Respublikos viesaj4 jstaig4 jstatymu, Lietuvos Respublikos svietimo jstatymu, 
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo jstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos 
istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybi4 turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo istatymu, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir Jstatais. 

II SKYRIUS 
JSTAIGOS VEIKLOS SRITYS, RUSYS, TIKSLAS, UZDA VINIAI IR FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS JTEISINANCllJ DOKUMENTlJ ISDA VIMAS 

1 7. Jstaiga turi pagrindiny ir nepagrindiny veiklos sritis. 
18. Jstaigos pagrindine veiklos sritis - svietimas. 
19. Jstaigos pagrindine svietimo veikla - profesinis mokymas. 
20. Jstaigos kitos svietimo veiklos rusys pagal Ekonomines veiklos rusi4 klasifikatori4 

(EVRK 2 red.), patvirtintq Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. jsakymu Nr. DJ-226 ,,Del Ekonomines veiklos rusi4 
klasifikatoriaus patvirtinimo" (toliau - Ekonomines veiklos rusi4 klasifikatorius (EVRK 2 red.): 

20.1. pagrindinis ugdymas (85.31.1 0); 
20.2. vidurinis ugdymas (85.31); 
20.3. kitas mokymas (85.5); 
20.4. sportinis ir rekreacinis svietimas (85.51); 
20.5. kulturinis svietimas (85.52); 
20.6. vairavimo mokykl4 veikla (85.53); 
20.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas svietimas (85.59); 
20.8. svietimui buding4 paslaug4 veikla (85.60). 
21. Jstaigos nepagrindine veiklos sritis - kita, ne svietimo veikla. 
22. Jstaigos kitos, ne svietimo veiklos rusys pagal Ekonomines veiklos rusi4 

klasifikatori4 (EVRK 2 red.): 
22.1. vienmeci4 augal4 auginimas (01.1); 
22.2. daugiameci4 augal4 auginimas (01.2); 
22.3. grudini4 (isskirus ryzius), ankstini4 ir aliejing4 sekl4 augal4 auginimas (01.11); 
22.4. zemes ukio augal4 trysimas mineralinemis ir organinemis trcisomis (01.61.20); 
22.5. apgyvendinimo veikla, kodas (55); 
22.6. poilsiautoj4 ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20); 
22.7. vaik4 poilsio stovykl4 veikla (55.20.20); 
22.8. kita apgyvendinimo veikla (55.90); 
22.9. maitinimo ir gerim4 teikimo veikla, kodas (56); 
22.10. kit4 maitinimo paslaug4 teikimas (56.29); 
22.11. duonos gamyba, sviezi4 konditerijos kepini4 ir pyragaici4 gamyba (10.71); 
22.12.Kit4 maisto produkt4 gamyba (10.8); 
22.13. variklini4 transporto priemoni4 technine prieziura ir remontas, kodas ( 45 .2); 
22.14. keleivi4 vezimas autobusais mieste ir priemiestyje ( 49.31.1 0); 
22.15. krovininis keli4 transportas ( 49 .41 ); 
22.16. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2); 
22.17. automobili4 ir lengvaj4 variklini4 transporto priemoni4 nuoma ir isperkamoji 

nuoma (77.1); 
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22.18. kit4 medienos gamm14 gamyba; gamm14 is kamstienos, siaud4 1r pymmo 
medziag4 gamyba (16.29); 

22.19. kit4 metalo gamini4 gamyba (25.9); 
22.20. kit4 jranki4 gamyba (25.73); 
22.21. tekstiles audimas ( 13 .20); 
22.22. keramini4 buities ir puosybos gamini4 bei dirbini4 gamyba (23.41); 
22.23. kit4 keramini4 gamini4 ir dirbini4 gamyba (23.49); 
22.24. sporto jrangos nuoma (77.21.40); 
22.25. laikymas ir sandeliavimas ( 52.1 0); 
22.26. nekilnojamojo turto operacijos, kodas (68). 
23. lstaigos veiklos tikslas - tenkinti viesuosius interesus vykdant svietimo ir profesinio 

mokymo veiklq, padeti asmeniui jgyti pagrindini, vidurinj issilavinimq, kvalifikacijq ir (ar) 
kompetencijas, atitinkancias siuolaikinj mokslo, technologijos, ekonomikos ir kulturos lygi, 
padedancias jam jsitvirtinti ir konkuruoti kintancioje darbo rinkoje. 

mokymq; 

24. Jstaigos uzdaviniai: 
24.1. teikti pagrindini, vidurini, formalajj pirmm1 ir tystini, neformalajj profesinj 

24.2. sudaryti sqlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti; 
24.3. tenkinti mokini4 pazinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius; 
24.4. sudaryti sqlygas mokiniams issiugdyti bendrqsias ir kvalifikacij4 kompetencijas; 
24.5. pletoti bendradarbiavimq su darbdaviais ir socialiniais partneriais. 
25. lstaigos funkcijos: 
25 .1. jgyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas; 
25 .2. profesinj mokymq, organizuoti ir profesinio mokymo programas rengti pagal 

Profesinio mokymo jstatyme, Svietimo jstatyme, Lietuvos Respublikos nejgaliaj4 socialines 
integracijos jstatyme ir kituose teises aktuose nustatytus reikalavimus; 

25.3. organizuoti mokymo ir ugdymo procesq; 
25.4. sudaryti sqlygas veikti mokini4 organizacijoms, padedancioms tenkinti saviraiskos • 

ir saviugdos poreikius; 
25.6. teikti informaciny pagalbq, uztikrinti profesinio orientavimo paslaug4 teikimq; 
25 .7. sudaryti sqlygas lstaigos darbuotojams tobulinti kvalifikacijq; 
25.8. atlikti lstaigos vidaus vertinimq; 
25.9. uztikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkanciq sveikq, saug1q 

mokymosi ir darbo aplinkq; 
25 .10. u.ztikrinti profesinio mokymo kokyby; 
25.11. viesai skelbti informacijq apie lstaigos veiklq teises aktuose nustatyta tvarka; 
25.12. atlikti kitas jstatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas. 
26. lstaiga atitinkamo lygio kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus jteisinancius 

dokumentus isduoda svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. · 

III SKYRIUS 
JST AI GOS TEISES IR PAREIGOS 

27. lstaiga, jgyvendindamajai pavestus tikslus ir u.zdavinius, turi teisy: 
27.1. vykdyti profesini mokymq; 
27.2. parinkti profesinio mokymo organizavimo ir mokymo formas, metodus ir mokymosi 

veiklos budus; 
27.3. teises akt4 nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) j4 

modulius, dalyvauti rengiant profesinius standartus; 
27.4. pirkti ar kitaip jsigyti turtq, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose 

nustatyta tvarka; 
27.5. sudaryti sutartis bei prisiimti jsipareigojimus teises aktuose nustatyta tvarka; 
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27.6. nustatyti teikiam4 svietimo ar papildom4 paslaug4 kainas, jkainius ir tarifus tais 
atveJms, kai j4 nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar savininko teises ir pareigas 
jgyvendinanti institucija; 

27.7. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatyme nustatyta tvarka; 
27.8. jstatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka tureti sqskaitas bankuose ir 

naudoti lesas; 
27.9. verstis jstatym4 nedraudziama ukine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi 

su Jstaigos veiklos tikslais; 
27.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti salies ir tarptautinius svietimo projektus; 
27.11. jstatym4 nustatyta tvarka jungtis i asociacijas; 
27.12. gavus asmens kompetencij4 jvertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacijq 

arba jos dalj atitinkancias kompetencijas; 
27.13. jskaityti asmeniui bendrojo ugdymo technologij4 dalyk4 mokymosi, asmens 

neformaliojo profesinio mokymosi ar savisvietos budais jgytas kompetencijas kaip dalj profesinio 
mokymo programos svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

27 .14. tureti kitas teises, numatytas jstatymuose ir kituose teises aktuose. 
28. Jstaigos pareigos: 
28.1. tureti licencijq vykdyti formalajj profesinj mokymq ir su profesiniu mokymu 

susijusiq veikl,l bei uztikrinti profesinio mokymo kokyby; 
28.2. informuoti Jstaigos savinink,l ir visuomeny apie profesinio mokymo kokybes 

uztikrinimo priemones, valstybes skirt4 les4 naudojimq, apie savo finansiny ir ukiny veiklq, savo 
isorinio kokybes jvertinimo bei vidines veiklos kokybes uztikrinimo rezultatus; 

28.3. laiku teikti atitinkamoms institucijoms informacijq, reikalingq profesinio mokymo 
sistemos valdymui ir stebesenai; 

28.4. jgyvendinti profesinio mokymo programas, vykdyti mokini4 profesinj 
konsultavimq ir informavimq jsidarbinimo galimybi4 klausimais; 

28.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, priesgaisrinius ir 
visuomenes sveikatos saugos reikalavimus atitinkancias sqlygas, uztikrinti profesinio mokymosi 
sqlyg4 atitiktj profesiniams standartams, nuolatinj mokymo turinio ir mokymo metod4 atnaujinimq; 

28 .6. vykdyti buhalteriny apskaitq, teikti finansiny-buhalteriny ir statistiny informacijq 
dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokescius Jstatuose bei teises aktuose nustatyta tvarka; 

28.7. sudaryti sqlygas mokytojams ir kitiems mokymo procese dalyvaujantiems 
asmenims keisti ar tobulinti savo kvalifikacijq; 

28.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas 
pareigas. 

IV SKYRIUS 
TAPIMO JSTAIGOS DALININKU IR DALININKO TEISIT) PARDA VIMO 

KITIEMS ASMENIMS TV ARKA, DALININKT) JNAST) PERDAVIMO JST AIGAI 
TVARKA 

29. Jstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Viesaj4 
jstaig4 jstatymo ir Jstat4 nustatyta tvarka yra perdavys Jstaigai jnasq ir turi Viesaj4 jstaig4 jstatymo 
ir Jstat4 nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos Jstat4 ar 
jstatym4 nustatyta tvarka. 

30. Jstaigos dalininkas gali buti fizinis arba juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso 
neturinti valstybes nares organizacija. Reikalavimus valstybes ir savivaldybes profesinio mokymo 
jstaigos dalininkams tvirtina Vyriausybe. 

31. Tas pats fizinis arba juridinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturinti 
valstybes nares organizacija, isskyrus savininko teises ir pareigas jgyvendinancias valstybes ar 
savivaldybes institucijas ir jstaigas, negali buti daugiau kaip dviej4 valstybes ar savivaldybes 
profesinio mokymo jstaig4 dalininku, turinciu daugiau kaip pusy bals4 dalinink4 susirinkime. 
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32. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba igijys (paveldejys, nusipirkys 
ar kitais budais igijys) dalininko teises. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka: 

32.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Jstaigos direktoriui prasymq juo tapti; 
asmens prasyme turi buti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, 
gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, 
buveine, atstovo vardas, pavarde ), isreikstas pritarimas Jstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens 
numatomas inasas i dalinink1.1 kapitalq, sio inaso dydis (kai numatomas inasas - pinigai) ar verte (kai 
numatomas inasas- materialusis ar nematerialusis turtas) eurais ir inaso perdavimo Jstaigai terminas; 

32.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalinink1.1 susirinkimo sprendimu; 
32.3 . visuotiniam dalinink1.1 susirinkimui priemus sprendimq priimti dalininkq, 

pageidavys dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavys Jstaigai savo prasyme nurodytq inasq. 
33. Dalininko teises igijys asmuo dalininku tampa tokia tvarka: 
33.1. apie tai, kad igijo dalininko teises, rastu pranesa Jstaigos direktoriui ir kartu pateikia 

jam dalininko teisi1.1 igijimq liudijanti dokumentq ar jo israsq; pranesime turi buti nurodyta: 
dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmuo igijo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas; 
juridinio asmens pavadinimas); asmuo, igijys dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavarde, 
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens 
pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisi1.1 igijimo data; 

33 .2. dalininku tapusio asmens inaso i dalinink1.1 kapitalq verte atitinka dalininko teises 
perleidusio dalininko turet1.1 inas1.1 verty. . 

34. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Jstat1.1 32.3. papunktyje nurodytus 
veiksmus ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus Jstat1.133. l. papunktyje nurodytus veiksmus, 
Jstaigos direktorius per 2 darbo dienas iraso naujq dalininkq ir jo inaso verty i Jstaigos dokumentus, 
atsizvelgdamas atitinkamai i Jstat1.1 32.3. papunkcio nuostatas ar 33.1 papunktyje nurodytuose 
dokumentuose nurodyt~ dalininko teisi1.1 igijimo dat~ ir 33.2 papunkcio nuostatas. 

35. Atlikus Jstat1.134 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui isduodamas jo inas1.1 
verty patvirtinantis dokumentas. 

36. Jstaigos dalininkas turi teisy parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes ir 
savivaldybes dalininko teises gali buti parduotos ar kitaip perleistos kitiems juridiniams asmenims 
Viesaj1.1 istaig1.1 istatymo ir istatym1.1, reglamentuojanci1.1 valstybes ir savivaldybi1.1 turto valdymq, 
naudojimq ir disponavimqjuo, nustatytais atvejais ir budais. Kiti Jstaigos dalininkai dalininko teises 
parduoda tokia tvarka: 

36.1. apie ketinimq parduoti dalininko teises dalininkas turi rastu pranesti Jstaigos 
direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisi1.1 pardavimo kainq); 

36.2. Jstaigos direktorius per 5 dienas nuo dalininko pranesimo gavimo dienos apie tai 
Jstat1.1 45 punkte nurodytu budu informuoja kitus Jstaigos dalininkus (kartu nurodo dalinink~, kuris 
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisi1.1 pardavimo kainq) ir Jstat1.1 nustatyta tvarka saukia 
visuotini dalinink1.1 susirinkim~ sprendimui del Jstaigos dalininko, kuris pirkt1.1 parduodamas 
dalininko teises, priimti; • 

36.3. visuotiniame dalinink1.1 susirinkime paaiskejus, kad uz nustatytq kainq dalininko 
teisi1.1 neperka ne vienas Jstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas 
parduoti kitam asmeniui. 

37. Jeigu Jstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teises parduodamos sio 
dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Jstat1.1 36 punkte nurodyt1.1 
veiksm1.1. 

38. Dalinink1.1 jnasai Jstaigai perduodami tokia tvarka: 
38.1. pinigai inesami i Jstaigos sqskaitq; 
38.2. materialusis ir nematerialusis turtas Jstaigai perduodamas, surasant turto perdavimo 

aktq; akt~ pasiraso turtq perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis 
asmuo) ir Jstaigos direktorius; kartu su perduodamu turtu Jstaigai pateikiama ir sio turto vertinimo 
ataskaita, kuri turi buti sudaryta ne veliau kaip pries 6 menesius iki turto perdavimo Jstaigai; turto 
vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lesomis. 
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V SKYRIUS 
JSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

39. Jstaigos veikla organizuojama pagal: 
39.1. direktoriaus parengtq ir Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) patvirtintq 

Jstaigos strategini veiklos planq; 
39.2. direktoriaus patvirtintq Jstaigos metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi Jstaigos 

taryba (savivaldos institucija); 
39.3. direktoriaus patvirtintq Jstaigos vykdom4 program4 igyvendinimo planq, kuriam 

yra pritarusi Jstaigos taryba (savivaldos institucija) ir Jstaigos visuotinis dalinink4 susirinkimas 
( savininkas). 

40. Jstaiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo 
valdymo organus. 

41. Jstaiga turi auksciausiq organq - visuotini dalinink4 susirinkimq, kolegial4 valdymo 
organq -Istaigos tarybq ir vienasmeni valdymo organq - Jstaigos direktori4. 

42. Visuotinio dalinink4 susirinkimo kompetencija: 
42.1. keisti Jstaigos istatus; 
42.2. sprysti klausimq del nauj4 dalinink4 priemimo; 
42.3. priimti sprendimq pakeisti Jstaigos buveiny; 
42.4. skirti ir atsaukti is pareig-4 Jstaigos direktori4, teises akt4 nustatyta tvarka nustatyti 

jo atlyginimq ir jo darbo sutarties sqlygas. Visuotinio dalinink4 susirinkimo igaliotas asmuo Jstaigos 
vardu sudaro darbo sutarti su Jstaigos direktoriumi ir jq nutraukia; 

42.5. per 4 menesius nuo finansini4 met4 pabaigos tvirtinti Jstaigos metini4 finansini4 
ataskait4 rinkini; 

42.6. priimti sprendimq del Jstaigos nuosavybes teise priklausancio ilgalaikio turto 
perleidimo, nuomos, ikeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis; 

42.7. steigti arba likviduoti Jstaigos filialus ir atstovybes; 
42.8. priimti sprendimq pertvarkyti Jstaigq; 
42.9. priimti sprendimq likviduoti Jstaigq ar atsaukti jos likvidavimq; 
42.10. priimti sprendimq del Jstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sqlyg4 tvirtinimo; 
42.11. skirti ir atsaukti likvidatori4, kai Viesaj4 istaig4 tstatymo nustatytais atvejais 

sprendimq likviduoti Jstaigq priima visuotinis dalinink4 susirinkimas; 
42.12. nustatyti Jstaigos veiklos rodiklius; 
42.13. nustatyti Jstaigos veiklos vertinimo kriterijus; 
42.14. priimti sprendimq del Jstaigos metini4 finansini4 ataskait4 rinkinio audito kitais, 

nei nurodyta Viesaj4 istaig4 istatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditori4 ar audito 
imony; 

42.15. nustatyti Jstaigos vidaus kontroles tvarkq; 
42.16. priimti sprendimq del Jstaigos tapimo kit4 juridini4 asmeri4 steigeju ar dalyviu; 
42.17. tvirtinti Jstaigos valdymo strukturq ir pareigybi4 sqrasq; 
42.18. nustatyti paslaug4, darb4 bei produkcijos kainas ir tarifus ar j4 nustatymo taisykles; 
42.19. nustatyti informacijq, kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veiklq; 
42.20. priimti sprendimq del Viesaj4 istaig4 istatymo 11 1 straipsnyje nurodyt4 funkcij4 

centralizuoto atlikimo; 

42.21. ivertinusi Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) siulymus, tvirtinti Jstaigos 
direktoriaus pateiktq Jstaigos metines veiklos ataskaitq; 

42.22. tvirtinti Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) metiny veiklos ataskaitq; 
42.23. nustatyti specialiuosius reikalavimus Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo 

organo) nariams ir tvirtinti tarybos sudeti ir viesai jq skelbti; 
42.24. rinkti ir atsaukti Jstaigos kolegiali4 organ4 narius, jeigu kolegialus organai 

numatyti Jstaigos istatuose; 
42.25. sprysti kitus Jstatuose ar kituose teises aktuose visuotinio dalinink4 susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus. 
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43. Visuotinj dalinink4 susirinkimq saukia lstaigos direktorius. Susirinkimo saukimo 
iniciatyvos teisy turi ir dalininkai. Jeigu lstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas lstaigos 
savininku ir jo rastiski sprendimai prilyginami visuotinio dalinink4 susirinkimo sprendimams. 

44. Kiekvienais metais per keturis menesius nuo lstaigos finansini4 met4 pabaigos turi 
jvykti eilinis visuotinis dalinink4 susirinkimas. lstaigos direktorius eiliniam visuotiniam dalinink4 
susirinkimui privalo pateikti lstaigos metini4 finansini4 ataskait4 rinkinj ir praejusi4 finansini4 met4 
lstaigos veiklos ataskaitq. Neeilinis visuotinis dalinink4 susirinkimas gali bUti saukiamas Jstaigos 
dalinink4 (-o) iniciatyva bei direktoriaus iniciatyva teises akt4 nustatyta tvarka. 

45. Apie saukiamq visuotinj dalinink4 susirinkimq lstaigos direktorius ne veliau kaip pries 
14 dien4 iki dalinink4 susirinkimo dienos pranesa kiekvienam dalininkui issi4sdamas registruotq 
laiskq adresu, kurj dalininkas nurodys lstaigai , ar jteikdamas pranesimq pasirasytinai ar elektronini4 
rysi4 priemonemis. Visuotinis dalinink4 susirinkimas gali bUti saukiamas nesilaikant siame punkte 
nurodyto termino, jei su tuo rastiskai sutinka visi dalininkai. 

46. Dalininkai turi teisy balsuoti rastu del is anksto paskelbto visuotinio dalinink4 
susirinkimo posedzio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendimq lstaigos direktoriui. 
Dalininko sprendimas turi bUti pasirasytas. Sprendimas, atsi4stas elektronini4 rysi4 priemonemis, 
turi bUti pasirasytas saugiu elektroniniu parasu, sukurtu saugia paraso formavimo jranga ir patvirtintu 
galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidzia 
uztikrinti teksto vientisumq ir nepakeiciamumq. Jstaigos direktorius dalininko sprendimq pateikia 
visuotiniam dalinink4 susirinkimui posedzio metu. Dalininko, nedalyvaujancio posedyje ir del 
svarstomo klausimo pateikusio savo sprendimq rastu, balsavimas yra jskaitomas j posedzio kvorumq 
ir posedzio rezultatus. Posedzio protokole pazymima, kad atitinkamas dalininkas balsavo rastu. 

47. Visuotinio dalinink4 susirinkimo sprendimai priimami paprasta vis4 dalinink4 
susirinkime dalyvaujanci4 dalinink4 bals4 dauguma, isskyrus sprendimus del lstaigai nuosavybes 
teise priklausancio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartj ar 
jkeitimo, del lstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sqlyg4 tvirtinimo, lstaigos pertvarkymo, 
likvidavimo ir jo atsaukimo, valstybe arba savivaldybe, arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir 
savivaldybe yra tos pacios lstaigos dalininkes, turi sprendziamojo balso teisy. Negali bUti priimtas 
kitoks sprendimas, negu tas, uz kurj balsuoja valstybe ar savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po 
lygiai, sprendziamojo balso teisy turi valstybe. Visuotiniame dalinink4 susirinkime dalininkai turi po 
vienq balsq, isskyrus Svietimo, mokslo ir sporto ministerijq, kuri turi 3 balsus. 

48. lstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo jstatyme nustatytas ir 
sias funkcijas: 

48.1 . koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uztikrinimo sistemos 
jgyvendinamq; 

48.2. svarsto Jstaigos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo jstaigos struktiiros 
pertvarkos planus ir teikia siUlymus Jstaigos savininkui ( dalinink4 susirinkimui); 

48 .3. nustato lstaigos darbuotoj4 (isskyrus direktori4) atrankos ir metines veiklos 
vertinimo principus; 

48.4. nustato bendrq mokymosi viet4 skaici4, atsizvelgdama j galimybes uztikrinti 
profesinio mokymo kokyby, ir apie tai informuoja Svietimo, mokslo ir sporto ministerijq; 

48.5. svarsto Jstaigos direktoriaus pateiktq Jstaigos metiny pajam4 ir islaid4 sqmatq ir 
tvirtina sios sqmatos jvykdymo ataskaitq; 

48.6. iki kiekvien4 met4 kovo 1 dienos jvertina ir teikia siUlymus Jstaigos savininkui 
( dalinink4 susirinkimui) del Jstaigos direktoriaus pateiktos Jstaigos metines veiklos ataskaitos; 

48.7. savo sprendimus skelbia viesai lstaigos interneto svetaineje ir apie savo sprendimus 
informuoja lstaigos savininkq ( dalinink4 susirinkimq); 

48 .8. atlieka kitas funkcijas , nustatytas kituose teises aktuose ir lstaigos jstatuose. 
49. lstaigos savininkas (dalinink4 susirinkimas) tvirtina lstaigos tarybos (kolegialaus 

valdymo organo) sudetj is 9 deleguot4 nari4. Siq tarybq sudaro vienas mokini4 atstovas, vienas 
lstaigos mokytoj4 atstovas, vienas lstaigos kit4 darbuotoj4 atstovas, vienas Svietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos atstovas, 4 socialini4 partneri4 atstovai, vienas region4 tarybos atstovas. 
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50. Istaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariu gali buti tik nepriekaistingos 
reputacijos, kaip ji apibrezta Svietimo istatyme, asmuo. Sios tarybos nariu negali buti valstybes 
politikai ir politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai. Specialiuosius reikalavimus sios 
tarybos nariams nustato Istaigos savininkas (dalinink4 susirinkimas). 

51. Vienq Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narj deleguoja visuotinis 
mokini4 susirinkimas, vienq - Istaigos darbuotojai mokytojai, vienq - kiti Jstaigos darbuotojai, kiti 
6 sios tarybos nariai atrenkami svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Sios tarybos 
sudeti viesai skelbia Jstaigos savininkas ( dalinink4 susirinkimas ). 

52. Pradedamas eiti pareigas Jstaigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) jos narys 
posedyje pasiraso isipareigojimq vadovautis Jstaigos ir visuomenes interesais ir sqziningai atlikti 
Profesinio mokymo jstatyme ir kituose jstatymuose nustatytas funkcijas. 

53. Uz veiklq Jstaigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) teises akt4 nustatyta tvarka 
socialini4 partneri4 atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama Jstaigos lesomis pagal faktini 
atidirbt4 valand4 skaici4. Valandos ikaini nustato Jstaigos direktorius. 

54. Istaigos taryba (kolegialus valdymo organas) vis4 nari4 bals4 dauguma is savo nari4 
renka ir atsaukia sios tarybos pirmininkq. Sios tarybos pirmininku negali buti istaigos personalui 
priklausantis asmuo ar mokinys. 

55 . Jstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) tvirtina savo darbo reglamentq. Si taryba 
sprendimus priima paprasta posedyje dalyvaujanci4 tarybos nari4 bals4 dauguma. Jeigu posedyje 
dalyvaujanci4 sios tarybos nari4 balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Sios 
tarybos posedziai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maziau kaip du trecdaliai tarybos nari4. Savo 
sprendimus si taryba skelbia viesai Jstaigos intemeto svetaineje. 

56. Jeigu Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys netinkamai vykdo Jstat4, 
sios tarybos darbo reglamento ar Profesinio mokymo jstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto 
isipareigojimo arba nepasiraso Profesinio mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto 
isipareigojimo, sios tarybos pirmininkas turi teisy kreiptis i tq narj paskyrusi asmeni su prasymu 
deleguoti kitq tarybos nari- Po to kai deleguojamas kitas sios tarybos narys, Jstaigos savininkas 
(dalinink4 susirinkimas) patvirtina naujos sudeties tarybq, jtraukdamas i jq naujai deleguojamq nari. 

57. Istaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) kadencija - 5 metai. Sios tarybos 
kadencija pradedama skaiciuoti nuo Jstaigos savininko ( dalinink4 susirinkimo) sprendimo del 
tarybos sudeties patvirtinimo jsigaliojimo dienos. Ne veliau kaip pries menesi iki sios tarybos 
kadencijos pabaigos turi buti tvirtinama naujai sudaromos tarybos sudetis. 

58. Istaigos tarybos (kolegialaus valdymo organas) nario igaliojimai pasibaigia: 
58.1. pasibaigus tarybos kadencijai; 
58.2. tarybos nariui mirus; 
58.3. tarybos nariui atsistatydinus; 
58.4. pasibaigus darbo sutarciai su jstaiga; 
58.5. isbraukus tarybos narj - mokini - is Mokini4 registro; 
58.6. atsaukus tarybos narj Jstat4 56 punkte nustatytais atvejais. 
59. Jeigu Istaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nario igaliojimai nutruksta iki 

kadencijos pabaigos, naujq tarybos nari si4 Jstat4 51 punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo 
(asmenys) delegavys (delegavy) tarybos narj, kurio jgaliojimai nutruko. Naujas sios tarybos narys 
pareigas pradeda eiti po to, kai Istaigos savininkas ( dalinink4 susirinkimas) patvirtina pakeistq 
tarybos sudeti, apie jo paskyrimq paskelbia tarybos pirmininkas ir tarybos narys pasiraso Profesinio 
mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodytq isipareigojimq. 

60. Jstaigai vadovauja nepriekaistingos reputacijos Jstaigos direktorius, kurj 5 metams 
teises akt4 nustatyta tvarka vieso konkurso budu i pareigas skiria iris j4 atleidzia visuotinis dalinink4 
susirinkimas. 

61. Jstaigos direktorius: 
61.1. vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teises aktais, priima ir atleidzia 

darbuotojus, sudaro darbo ir kitas sutartis, nustato darbuotoj4 darbo uzmokestj, taiko skatinimo 
priemones ir konstatuoja darbo pareig4 pazeidimus, tvirtina pareigybi4 aprasymus; 
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61.2. nustato Jstaigos struktiirini4 padalini4 tikslus, uzdavinius, funkcijas, direktoriaus 
pavaduotoj4, Jstaigos strukti1rini4 padalini4 vadov4 veiklos sritis; 

61.3. priima mokinius svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, sudaro 
mokymo sutartis teises aktuose nustatyta tvarka; 

61.4. sudaro ir uztikrina mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas 
darbo sqlygas; 

61. 5. organizuoj a ir koordinuoj a Jstaigos veiklq; 
61.6. leidzia jsakymus, kontroliuojaj4 vykdymq; 
61.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes; 
61. 8. sudaro Jstaigos vardu sutartis; 
61.9. organizuoja Jstaigos dokument4 saugojimq ir valdymq teises aktuose nustatyta 

tvarka; 
61.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja Jstaigos turtq, lesas ir jomis 

disponuoja; rilpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uztikrina j4 
optimal4 valdymq ir naudojimq; 

61.11. rilpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotoj4 profesiniu tobulejimu, sudaro 
sqlygas tobulinti kvalifikacijq; mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 
sudaro galimyby atestuotis ir organizuojaj4 atestacijq svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 
tvarka; 

61.12. inicijuoja Jstaigos savi:valdos institucij4 sudarymq ir skatinaj4 veiklq; 
61.13 . atstovauja Jstaigai kitose institucijose; 
61.14. dalj savo funkcij4 teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 

pavaduotojams, Jstaigos skyri4 vedejams; 
61.15 . teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems paprasius, dokumentus ir 

kitq informacijq apie Jstaigos veiklq; 
61.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais, nustato 

mokini4 teises, pareigas ir atsakomyby; 
61.17. kiekvienais metais teikia Jstaigos tarybai (kolegialiam valdymo organui) svarstyti 

ir Jstaigos tarybai (savivaldos institucijai) vertinti savo met4 veiklos ataskaitq bei viesai jq skelbti; 
61 .18. nustato uzmokescio uz Jstaigos teikiamas nenumatytas profesinio mokymo 

programose papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir 
kt.) dydj nustato Jstaigos direktorius, suderinys su Jstaigos taryba (savivaldos institucija); 

61.19. vykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas. 
62. Direktorius atsako uz Lietuvos Respublikos jstatym4 ir kit4 teises akt4 laikymqsi 

Jstaigoje, uz Jstaigos valdymq, bendruomenes nari4 informavimq, funkcij4 atlikimq, nustatyt4 tiksl4 
ir uzdavini4 jgyvendinimq, Jstaigos veiklos kokyby. 

63 . Nesant direktoriaus, Jstaigai vadovauja vienas is jo pavaduotoj4 arba visuotinio 
dalinink4 susirinkimo paskirtas asmuo. 

VI SKYRIUS 
JSTAIGOS SA VIV ALDA 

64. Jstaigos savivalda yra Jstaigos savivaldos institucij4 visuma. 
65. Jstaigoje veikia jstaigos taryba (savivaldos institucija) ir Mokini4 taryba, kurios 

svarsto Jstaigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencijq, nustatytq Jstatuose, priima 
sprendimus ir teikia siulymus Jstaigos direktoriui, atlieka visuomeniny Jstaigos valdymo stebesenq. 

66. Jstaigos taryba (savivaldos institucija) yra auksciausia Jstaigos savivaldos institucija. 
Si taryba telkia Jstaigos mokini4 bendruomeny, mokytoj4 bendruomeny, teY4 (rilpintojq) 
bendruomeny, vietos bendruomeny demokratiniam Jstaigos valdymui, padeda sprysti Jstaigos 
aktualius klausimus. 

67. Jstaigos tarybos (savivaldos institucijos) kadencija-3 metai. J siq tarybq po 3 asmenis 
deleguoja: tevq (ri1pintoj4) atstovus-visuotinis tevq (rilpintojq) susirinkimas, mokytojus - mokytojq 
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susirinkimas, mokinius - Istaigos mokini4 taryba, vietos bendruomenes atstovus - vietos 
bendruomene. 

68. Istaigos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininkq atviru balsavimu, paprasta bals4 
dauguma renka Jstaigos tarybos (savivaldos institucijos) nariai. 

69. Istaigos tarybos (savivaldos institucijos) posedziai organizuojami ne reciau kaip du 
kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maziau kaip du trecdaliai sios tarybos nari4. 
Jstaigos tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujanci4 bals4 dauguma. Jstaigos direktorius sios 
tarybos posedziuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. K viestinis narys neturi balsavimo teises. 

70. Neeilinis Jstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posedis turi buti saukiamas tarybos 
pirmininko arba ne maziau kaip trecdalio tarybos nari4 siulymu. 

71 . Jstaigos taryba (savivaldos institucija): 
71.1. teikia pasiulymus del Jstaigos strategini4 tiksl4, uzdavini4 ir j4 jgyvendinimo 

. . 
pnemom4; 

71.2. svarsto ir aprobuoja Jstaigos metinj veiklos planq, Jstaigos vidaus tvarkos taisykles, 
kitus Jstaigos veiklq reglamentuojancius dokumentus, teikiamus Istaigos direktoriaus; 

71.3. teikia siulym4 Istaigos direktoriui del Jstaigos jstat4 pakeitimo ar papildymo, 
Istaigos vidaus strukturos tobulinimo; 

71.4. svarsto Jstaigos les4 naudojimo klausimus; 
71 .5. isklauso Istaigos met4 veiklos ataskaitas ir teikia pasiulymus Istaigos direktoriui del 

Istaigos veiklos tobulinimo, vertina Jstaigos direktoriaus met4 veiklos ataskaitq ir teikia savo 
sprendimq del ataskaitos visuotiniam dalinink.4 susirinkimui (savininko teises ir pareigas 
jgyvendinanciai institucijai); 

71.6. svarsto mokytoj4, mokini4 ir Jstaigos bendruomenes nari4 iniciatyvas ir teikia 
pasiulymus Jstaigos direktoriui; 

71. 7. teikia pasiulymus Jstaigos direktoriui del Istaigos darbo tobulinimo, saugi4 mokini4 
ugdymo ir darbo sqlyg4 sudarymo, talkina formuojant Istaigos materialinius, finansinius ir 
intelektinius isteklius; 

71.8. svarsto Jstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus; 
71.9. teikia pasiulymus visuotiniam dalinink.4 susirinkimui del Jstaigos materialinio 

aprupinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais; 
71.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir Jstaigos jstatuose. 
72. Istaigos taryba (savivaldos institucija) uz savo veiklq vienq kartq per metus atsiskaito 

jq rinkusiems Jstaigos bendruomenes nariams. 
73. Jstaigos mokini4 taryba - Jstaigos mokini4 savivaldos institucija, atstovaujamuoju 

budu Jstaigoje jgyvendinanti mokini4 savivaldos teisy. 
74. Jstaigos mokini4 tarybos nariai deleguojami visuotinio mokini4 susirinkimo metu 2 

met4 kadencijai. Siai mokini4 tarybai vadovauja tarybos nari4 isrinktas pirmininkas. Si taryba 
inicijuoja ir padeda organizuoti Jstaigos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia 
pasiulymus del mokymo organizavimo, socialines veiklos, organizuoj'a savanori4 judejimq, 
dalyvauja rengiant Istaigos veiklq reglamentuojancius dokumentus, svarsto Jstaigos direktoriaus 
teikiamus klausimus, susitaria del Jstaigos veiklos organizavimo, deleguoja narius j Jstaigos tarybq 
(savivaldos institucijq). 

75. Jstaigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos. 

VII SKYRIUS 
DARBUOTOJT) PRIEMIMAS J DARBJ\, JV DARBO APMOKEJIMO TV ARKA IR 

ATESTACIJA 

76. Mokytojai j darbq priimami ir atleidziami is jo svietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatyta tvarka. Kiti darbuotojai j darbq priimami ir atleidziami is jo Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
Jstaigos darbuotoj4 (isskyrus direktori4) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus nustato 
Jstaigos taryba (kolegialus valdymo organas). 
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77. Su Jstaigos darbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises 
aktuose numatytos darbo sqlygos ir socialines garantijos. 

78. Jstaigos direktoriaus, jo pavaduotoJ4 darbo apmokejimo tvarka nustatoma Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguzes 26 d. nutarimu Nr. 598 ,,Del viesaj4 istaig4, kuri4 
savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugumq bals4 visuotiniame dalinink4 susirinkime, 
vadov4 darbo apmokejimo" (toliau - Nutarimas). Jstaigos direktoriaus menesine alga susideda is 
pastoviosios ir kintamosios dali4. Pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal Nutarimo 1 priedq. 
Kintamoji dalis nustatoma finansiniams metams, atsizvelgiant i praejusi4 finansini4 met4 konkrecius 
viesosios istaigos veiklos rezultat4 vertinimo rodiklius. Konkrecius Jstaigos veiklos vertinimo 
rodiklius bei menesines algos kintamosios dalies dydi nustato Jstaigos visuotinis dalinink4 
susirinkimas, kai valstybe turi daugumq bals4 visuotiniame dalinink4 susirinkime, arba Jstaigos 
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, kai Jstaigos savininkas yra valstybe. Jstaigos 
pavaduotojams atlyginimai nustatomi 10-20 procent4 mazesni uz Jstaigos direktoriaus menesines 
algos dydi. 

79. Jstaigos pavaduotojai, skyri4 vedejai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 
tobulina kvalifikacijq ir atestuojami, direktoriaus veikla vertinama svietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatyta tvarka. 

tvarka. 

VIII SKYRIUS 
JSTAIGOS TURTAS IRLESOS, Jl) NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES 

VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA 

80. Jstaiga turtq valdo, naudoja ir disponuoja juo istatym4 ir kit4 teises akt4 nustatyta 

81. Jstaigos lesos: 
81.1. valstybes ir savivaldybi4 biudzet4 lesos; 
81.2. dalinink4 skiriamos lesos; 
81.3. Uzimtumo fondo lesos; 
81.4. tarptautini4 ir uzsienio fond4 ir organizacij4 skiriamos lesos; 
81.5. lesos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymq; 
81.6. socialini4 partneri4 lesos; 
81. 7. kitos teisetai gautos lesos. 
82. Jstaigos lesos naudojamos teises aktuose nustatyta tvarka. 
83. Jstaiga buhalteriny apskaitq tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teises aktuose 

nustatyta tvarka. 
84. Jstaigos finansine veikla kontroliuojama teises aktuose nustatyta tvarka. 
85. Jstaigos veiklos prieziurq atlieka visuotinis dalinink4 susirinkimas teises aktuose 

nustatyta tvarka. 

IX SKYRIUS 
JSTAIGOS MATERIALINil) VERTYBil) NURASYMAS IR REALIZA VIMAS 

86. Jstaiga nereikalingq arba netinkamq (negalimq) naudoti nuosavybes teise valdomq 
materialaji trumpalaiki turtq nuraso Jstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis 
turtas nurasomas, pritarus visuotiniam dalinink4 susirinkimui. 

87. Jstaiga siulymus del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos 
pagrindais valdomo materialiojo ilgalaikio turto nurasymo teikia panaudos davejui. 
. 88. Jstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra Svietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos sutikimas, priima sprendimus del valstybes nekilnojamaj4 daikt4, kurie joms 
perd~oti_ val?yti, naudoti ir jais disponuoti patikejimo teise pagal patikejimo sutartis, pripazinimo 
nere1kalmgais arba netinkamais (negalimais) naudoti. 
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XSKYRIUS 
FILIALl) IR ATSTOVYBil) STEIGIMO BEi JV VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 

89. Jstaigos filialus ir atstovybes steigia bei jq veiklq nutraukia visuotinis dalininkq 
susirinkimas savo sprendimu. Jstaigos filialas ar atstovybe veikia pagal Jstaigos direktoriaus 
patvirtintus nuostatus. 

90. Jstaigos direktorius skiria ir atsaukia Jstaigos filialq ir atstovybiq vadovus. 

XI SKYRIUS 
DOKUMENTl) IR KITOS INFORMACIJOS APIE JSTAIGOS VEIKLJ\ 

PATEIKIMO DALININKAMS TV ARKA 

91. Dalininko reikalavimu rastu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo 
dienos Jstaigos dokumentai jam pateikiami susipazinti Jstaigos darbo valandomis jos buveineje ar 
kitoje Jstaigos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq 
kopijos dalininkui gali biiti siunciamos registruotu laisku adresu, kurj dalininkas nurodys Jstaigai, 
arba jteikiamos pasirasytinai ar elektroniniq rysiq priemonemis. 

92. Jstaigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama 
neatlygintinai. 

XII SKYRIUS 
VIESl)Jl) PRANESIMl) IR SKELBIMl) PASKELBIMO TV ARKA 

93 . Kai Jstaigos pranesimai turi biiti paskelbti viesai, jie skelbiami Jstaigos intemeto 
svetaineje ir Valstybes jmones Registrq centro leidziamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq 
asmenq viesi pranesimai". 

94. Kiti Jstaigos pranesimai dalininkams ir kitiems asmenims siunciami registruotu laisku 
arba jteikiami pasirasytinai ar elektroniniq rysiq priemonemis. Kai pranesimai dalininkui siunciami 
registruotu laisku, jie siunciami adresu, kurj dalininkas nurodys Jstaigai. Skubiis pranesimai gali biiti 
perduoti elektroniniq rysiq priemonemis, originalai tq paciq dienq issiunciami adresatui registruotu 
laisku ar jteikiami pasirasytinai. 

95. Uz pranesimq issiuntimq laiku ar jq jteikimq pasirasytinai atsako Jstaigos direktorius. 

XIII SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE JSTAIGOS VEIKLJ\ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA 

96. Jstaigos veiklos ataskaita kartu su audituotu metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu ir 
auditoriaus isvada turi biiti pateikti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui ir ne veliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo eilinio visuotinio dalininkq susirinkimo paskelbti Jstaigos intemeto svetaineje. 

97. Jstaiga 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 
ataskaitq Jstaigos interneto svetaineje. 

98. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuriq nustato visuotinis dalininkq 
susirinkimas, skelbiama Jstaigos intemeto svetaineje. 

99. Tretiesiems asmenims turi biiti sudarytos sqlygos su Jstaigos veiklos ataskaita ir kita 
visuomenei pateikiama informacija susipazinti Jstaigos buveineje Jstaigos darbo valandomis. 

XIVSKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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100. Jstat4 pakeitimus tvirtina visuotinis dalinink4 susirinkimas. 
101. Jstatai gali buti keiciami visuotinio dalinink4 susirinkimo, Jstaigos direktoriaus ar 

Jstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) iniciatyva. Jstatai keiciami Viesaj4 jstaig4 jstatyme 
nustatyta tvarka. 

102. Jstaiga gali buti reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama, vykdoma Jstaigos 
strukturos pertvarka Civiliniame kodekse, Viesaj4 jstaig4 jstatyme ir kituose teises aktuose nustatyta 
tvarka. 

103. Kiti Jstaigos valdymo ir veiklos klausimai, neaptarti Jstatuose, sprendziami 
Civiliniame kodekse, Viesaj4 jstaig4 jstatyme ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka. 

I 04. Jstaiga turi intemeto svetainy, atitinkancic:i teises aktuose nustatytus reikalavimus. 

Svietimo ir mokslo 
Jurgita Petrauskiene 

2018 m.ty;/ut·~ /. 


