
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Svietilno ir rnokslo

ministro 2018 m.lapkriё io 15 d.

isよymu Nr.V… 910

DIEVENISKIV TECHNOLOGIJU IR VERSLO MOKYKLOS ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dieveni5kiq technologijq ir verslo mokyklos istatuose (toliau - fstatai) nustatoma

DieveniSkiq technologrjq ir verslo mokyklos (totiau - {staiga) teisine forma, priklausomybe,

savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, buvein6, mokyklq grupe, paskirtis, mokymo
kalba, mokymosi forma (-os), profesinio mokymo organizavimo formos, mokymo proceso

organizavimo b[das (-ai), veiklos teisinis pagrindas, veiklos sritys ir rfSys, tikslas, uZdaviniai,

funkcijos, mokymosi pasiekirnus iteisinandiq dokumentq i5davimas, asmens tapimo dalininku ir
dalininko teisiq pardavimo kitiems asmenims, naujq dalininkq priemimo ir dalininkq ina5q
perdavimo [staigai tvarka, visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencrja, jo suSaukimo ir sprendimq
priemimo, fstaigos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka, dokumentq ir kitos informacijos
pateikimo dalininkams tvarka, viesqjq praneSimq ir skelbimq paskelbimo bei informacijos apie

[staigos veiklq pateikimo visuomenei tvarka, filialq ir atstolybiq steigimo ir jq veiklos nutraukimo
tvarka, fstaigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotojq priemimo i darb4, jq darbo

apmokejimo tvarka ir mokyojq atestacija, leSq Saltiniai, jq naudojimo tvarka ir finansines veiklos
kontrole, [staigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka.

2. Oficialusis profesinio mokymo istaigos pavadinimas - Dieveni5kiq technologijq ir
verslo mokykla, trumpasis pavadinimas - Dieveni5kiq TVM. fstaiga iregistruota Juridiniq asmenrl

registre, juridinio asmens kodas - 190804176.
3. [staiga veiklq pradejo 1963 metais.
4. [staigos teisine forma - vie5oji istaiga. {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, buveines adresas -
Vilnius, A. Volano g. 2.

7. Mokyklq grupe - profesinio mokymo istaiga. fstaigos pagrindine paskirtis - profesinio
mokymo istaiga, teikianti pagrindini, vidurini iSsilavinim4, formalqji pirmini, tgstini profesini
mokym4 ir neformalqji profesini mokym4.

8. fstaigos buveines adresas - Saldininkq r. sav., Dieveni5kes, Geranion\ g. 42.
9. fstaiga turi padalini - iiuZakampio skyriq, isteigt4 2018 metais, buveinds adresas -

Saldininkq r. sav., eiuZakampio k., Gervi5kiq sen., Vilties g. 2. Mokymas vykdomas pagal formaliojo
pirminio ir tgstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas

Saldininkq r. sav., eiuZakampio k., , Gervi5kiq sen., Vilties g.2.
10. fstaigos bendrabudio buveines adresas - Saldininkq r. sav., Dieveni5kes, Geranionq

o4)b. ,-,

1 1. Mokymo kalba - lietuviq.
12. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo

programas, i5duodami kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai.
13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo budai:
13.1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo bfldas;
l3.2.pavienio mokymosi forma, savaranki5kas mokymo proceso organizavimo bfdas.
14. Profesinio mokymo organizavimo formos:
14.1. mokykline profesinio mokymo organizavimo forma;
I 4.2. pamei strystes profesini o mokymo organi zavimo forma.
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15.Istaiga turi■ kini,inansini,organizacini bei tCisini saVarankigkuml,iStatymll

nustatyta Veikimo, iniciatyvos bci sprcttdimu priemim0 1aisv9.Istaigos veiklos laikotarpis

neribaalnas,inansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.Istaiga yra paramos gavaa.Istaiga

yra pclno nesiekiantis ribotos civilinOs 4sⅢ omybOS宙 eSasis juridittis asmuo,turintis antspaudO su

valstybes hcrbu ir savo pⅣ adinimu,slskaitas bankuosc,savo ttibutikり 。
16.Istaiga sav9 veikll grindЙ ia Lictuvos Respublikos Ko,stituctta,Lietuvos Respublikos

civiliniu kodeksu, Lictuvos RcspublikOs darb6 kOdeksu, Lictuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais,Lietuvos Rcspublikoも 宙cも可Ч iStaigu iStatymu,Lictuvos Rcspublikos S宙 ctimo istatymu,

Lietuvos Rcspublikos profesinio mokytto istatymt,Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitOs

iStatymu,Lietuvos Rcspublikos valstD/bё s ir savi'aldybiЧ  turto valdフ mo,naud● imo ir disponavimo

ju0 1Statymu,こ宙ctimO,mokslo ir sporto ministerJos tCiSes aldais,kitais teises aktais ir lstatais,

II SKYRIUS

ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS,RUSYS,TIKSLAS,UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS,
MOKYMOSIPASIEKIMUSITEISINANCIu DOKUMENTv ISDAVIMAS

17.Istaiga turi pagrindin9 ir nepagrindin9 vciklos sritis.

18.Istaigos pagrindine veik10s sritis― S宙ctimas.

19.IStaigOs pagrindinё も宙ctilno vcikla tt profcsinis mokymas。

20.Istaigos kitosも 宙etimO Veiklos■sys pagal Ekonominё s veiklos血もiЧ klasi■ katoriЧ

(EVRK 2 red.), patvirtint4 Statistikos deptttame● O prie Lietuvos Respublikos VyriausybOs

gcncralinio direktoriaus 2007 m.spali0 31 do isakyttu Nr.DI-226,ぅ Dёl Ekonominё s vciklos iも i■

klasiflkatoriaus patvirtinimO``(toliau_EkonomineS veik10s雨 ζiЧ klasiflkatorius(EVRK 2red.):
20.1.pagrindinis ugdymas(85.31■ 0);

20.2.vidurinis ugdyηas(85,31);

20.3.kitas mokD/1nas(85.5);    |

20.4.sp。 ■inis ir rckrcacinisもvictimas(85.51);

20.5,kullrinisさ 宙etimaS(85.52);

20.6.vairavimo mokyklЧ  vclkla(85.53);
20.7.kitas,nicktlr kitur ncpriskirtas S宙 etimas(85.59);

20.8.こ vietilnui bidingu paSlaugll veikla(85.60)。

21.Istaig6s ncpagrindine veik10s sritis tt kita,neさ vietimo veikla.

22.Istaigos kitos, nc S宙ctimo veiklos igys pagal Ekonomines veik10s ■SiЧ

klasiflkatoriЧ (EVRK 2rcd。 ):

22.1.vierlmeёiЧ augalu auginimas(01.1);
22.2.daugialncё iЧ augalЧ auginilnas(01。 2);

22.3.gndiniЧ (iSSkirus ryttius),ankgtini■ ir alittingu Sekl■ augal■ auginimas(01.H);
22.4.Zemes遺 iO augdu tr9gi口as mincralinёmis ir organinemis trlこ omis(01.61.20);
22.5.apgyvcndini血o veikla,kodas(55);           ・

22.6:poilsiautoJll ir kita trumpalaiki6 apgyvcttdinimo veikla(55.20);

22.7.vaitt poilS10 StOVyKl■ vCikla(5o.20.20);
22.8.kita apgyvendinimO veiКla(55,90);

22.9.maitinimo ir gerimu tё ikimo lcikla,kodas(56);

22.10.kitt maitinimo paslaugu toikimaS.(56.29);

22.11.duonos gamyba,こ ヤiettiЧ konditeriiOS kCpiniЧ ir pyragaiё iЧ galnyba(10.71);
22.12.Kitu maiStO produktu gallnyba(lo。 8);  |
22.13.varikliniu transpOrt6 pricmoniЧ

 tёchnine pricをiira ir rcmontas,kodas(45.2);

22.14.kclci宙 Ч vc2imas autobusais micste ir pricmiesttje(49.31.10);
22.15.krovininis kelill tranSportas(49.41);

22.16.nuosavo arba nuomqalno nckilnqallnO tu■ o nuoma ir eksploatavimas(68.2);

22.17.automobili■ ir lengvluЧ varikliniЧ transporto pricmoniЧ  nuoma ir iSpcrkam■ i

nuoma(77.1);



3

22.18. kitq medienos gaminiq gamyba; gaminiq i5 kamstienos, Siaudq ir pynimo
medZiagq gamyba (l 6.29);

22J9. kitq metalo gaminiq gamyba (25.9);
22.20. kitq irankiq gamyba (25.73);
22.21. tekstiles audimas (13.20);
22.22. keraminiq buities ir puo5ybos gaminiq bei dirbiniq gamyba (B.a\;
22.23. kitq keraminiq gaminiq ir dirbiniq gamyba (n.a\;
22.24. sporto irangos nuoma (77.21.aQ;
22.25. laikymas ir sandeliavimas (52. 1 0);
22.26. nekilnojamojo turto operacijos, kodas (68).
23. {staigos veiklos tikslas - tenkinti vie5uosius interesus vykdant Svietimo ir profesinio

mokymo veikl4, padeti asmeniui igfli pagrindini, vidurini i5silavinim4, kvalifikacij4 ir (ar)
kompetencijas, atitinkandias Siuolaikini mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultfiros lygi,
padedandias jam isitvirtinti ir konkuruoti kintandioje darbo rinkoje.

24. fstaigos uZdaviniai:
24.1. teikti pagrindini, vidurini, formalqji pirmini ir tgstini, neformalqji profesini

mokym4;
24.2. sudarl.ti s4lygas profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;
24.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
24.4. sudaryti s4lygas mokiniams i5siugdyti bendr4sias ir kvalifikacijq kompetencijas;
24.5. pldtoti bendradarbiavim4 su darbdaviais ir socialiniais partneriais.
25. [staigos funkcijos:
25.1. igyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas;
25.2. profesini mokymq, organizuoti ir profesinio mokymo programas rengti pagal

Profesinio mokymo istatyme, Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikoi neigaliqjq sociatines
integracijos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytus reikalavimus;

25.3. organizuoti mokymo ir ugdymo proces4;
25.4. sudaryti s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, padedandioms tenkinti savirai5kos

ir saviugdos poreikius;
25.6. teil<ti informacing pagalb4, uZtikrinti profesinio orientavimo paslaugq teikim4;
25.7 . sudary'ti s4lygas [staigos darbuotoj ams tobulinti kval ifi kacij q;
25.8. atlikti [staigos vidaus vertinim4;
25.9. uzrikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplinkE;
25.10. uZtikrinti profesinio mokymo kokybg;
25.11. vie5ai skelbti informacij4 apie fstaigos veikl4 teises aktuose nustatlta tvarka;
25.12. atlikti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numat5rtas funkcijas.
26. [staiga atitinkamo lygio kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus iteisinandius

dokumentus i5duoda Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

27 .lstaiga,igyvendind ana jaipavestus tikslus ir uZdavinius, turi teisg:
27.1. vykdyi profesini mokym4;
27.2. parinkti profesinio mokymo organizavimo irmokymo formas, metodus irmokymosi

veiklos budus;
27.3. teises aktq nustatSrta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jq

mo dulius, dalyvauti rengiant profe sinius standartus ;
27.4. pirkti ar kitaip isiglti turt4, ji valdyi, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose

nustatyta tvarka;
27.5. sudaryti sutartis bei prisiimti isipareigojimus teises aktuose nustatyta fiarka;
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27.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais
atvejais, kai jq nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar savininko teises ir pareigas
i gyvendinanti institucij a;

27.7. gautiparam1 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme nustatyta tvarka;
27.8. istatymuose ir kituose teisds aktuose nustatl.ta tvarka tureti s4skaitas bankuose ir

naudoti le5as;

27 .9. verstis istatymq nedraudZiama lkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi
su fstaigos veiklos tikslais;

27.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
27 .Il. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
27.T2. gavus asmens kompetencijq ivertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacij4

arba jos dali atitinkandias kompetencijas;
27.t3. iskaityti asmeniui bendrojo ugdymo technologijq dalykq mokymosi, asmens

neformaliojo profesinio mokymosi ar savi5vietos bridais igytas kompetencijas kaip dali profesinio
mokymo programos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatlrta tvarka;

27.14. tureti kitas teises, numatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
28. fstaigos pareigos:
28.1. tureti licencij4 vykdyti formahdi profesini mokyrn4 ir su profesiniu mokymu

susijusi4 veikl4 bei uZtikrinti profesinio mokymo kokybg;
28.2. informuoti {staigos savinink4 ir visuomeng apie profesinio mokymo kokybes

uZtikrinimo priemones, valstybes skirtq lesq naudojim4, apie savo finansing ir iiking veikl4, savo
i5orinio kokybes ivertinimo bei vidines veiklos kokybes uZtikrinimo rezultatus;

28.3. laiku teikti atitinkamoms institucijoms informacij4, reikaling4 profesinio
sistemos valdymui ir stebesenai;

28.4. igyvendinti profesinio mokymo programas, vykdyi mokiniq
konsultavim4 ir informavim4 isidarbinimo galimybiq klausimais;

28.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, priesgaisrinius ir
visuomends sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas, uZtikrinti profeiinio moklnnosi
s?lygq atitikti profesiniams standartams, nuolatini mokymo turinio ir mokymo metodq atnaujinim4;

28.6. tykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing-buhaltering ir statisting informacij4
dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokesdius [statuose bei teises aktuose nustatyta tvarka;

28.7. sudaryti s4lygas mokyojams ir kitiems mokymo procese dalyvaujantiems
asmenims keisti ar tobulinti savo kvalifikacij4;

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

TAPIMOISTAIGOSDALININIIIiIYflY?NINKOTEISIUPARDAVIMo
KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI

TVARKA

29. fstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Viesqjq
istaigq istatymo ir fstatq nustatyta tvarka yra perdavgs {staigai ina54 ir turi Viesqjq-istaigq istaty;oir fstatq nustatltas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriamdaiininko teises yru p.it"i.6r irtut l *
i statymq nustatl.ta tvarka.

30. {staigos dalininkas gali btrti fizinis arba juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso
neturinti valstybes nares organizacija. Reikalavimus valstybes ir savivalayUes profesinio mokymo
istaigos dalininkams tvirtina Vyriausybe.

31. Tas pats f,rzinis arba juridinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturinti
valstybes nares organizacija, i5skyrus savininko teises ii fareigas igyvendinandias valstybes ar
savivaldybes institucijas ir istaigas, negali buti daugiau kaip a"i"j[- valstybes ar savivaldybes
profesinio mokymo istaigq dalininku, turindiu daugiau kaip pusE balsq dalinini<q susirinkime.

mokymo

profesini
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32.Asmuo galitapti nauJu dalininku,priimtas dalininkuarbaigj9S ΦaVCld19s,nuSipirk9s
ar kitais bidais ig19S)dalininko teiseso Asmuo pr五 malnas dalininku tokia tvarka:

32.1.pagcida司 antiS tapti dalininku asmuo pateikia lstaigos direktoriui praも ymljuo tapti;
asmens praSyme turi biti nurodメ ijO duomenys(■ ZiniO asmens vardas,pavarde,asmcns kodas,
gyvenalndi Vietaarbaadrcsas korcspondenc」 ai;juridinio asmens pavadinimas,teisine forlna,kOdas,

buveine,atstOvO vardas,pavarde),isreikStas pritarimas lstaigos veiklos tikslarns irnurodytas asmens

numatomas inagas i dalininkЧ  kapitall,Sio inaき o dydis(kai ntlmatomas inaSaS― pinigai)ar vertё (kai
nllmatomas inaSaS― materialusis ar nematcrialusis,urtaS)CuraiS irinagoperdavimO IStaigaiterlninas;

32.2.asmuo dalininlcu priimalnas宙 suotiniO dalini」cu SuSirinkimo sprendimu;

32.3.宙suOtiniam dalininkI Susirinkimui priemus sprcndimO priimti dalininkl,
pageidav9s dalininku tapti asmuojuo tampa,perdav9s lstaigai sa17o pragyme ntlrodyta inagl.

33.Dalininko teiscs lglJ9s aSmuo dalinlnku tampa tokia tvarka:

33.1.apic tai,kad igttO dalininlco teiscs,raStuprancga lstaigos direktoriui irkartupateikia

jam dalinillko teisiЧ  igJiml liud」 anti d6kurnentO ar jo igragl;prancも ime turi biti nurodメ a:

dalininkas,kurio ttlretas dalininlco teiζ cs asmto iglo(■ Zinio asmcns vardas,pavarde,asmcns kOdas;
juridinio asmc,s pavadini血 as);asmu9,igj9S dalininlcO tcises(■ ziniO asmcns vardas,p〔 Ⅳarde,
asmcns kodas, gン γCnamosios vietos adrcsas ar adresas korespondencJai;jllridinio asmens
pavadinimas,buveinO,kodas,atstovo vardas ir pavarde);ddininlco tCiSiЧ

 igttimO data;
33.2.dalininku tapusio asmcns inago i dalininlcll kapitala VCrte atitinka dalininlco teiscs

perlcidusio dalininlco turetu inaSll VCrt9.、

34.Pageidavusiam tapti dalininlcu asmeniui atlikus IStatu 32.3.paptuよ tヵ e nurOdytus
veiksmus ar dalininlco teises igttuliam aSmeniui atlikus lstat■ 33.1,papШまtヵ C nurOdytus veiksmus,

IStaigos direktorius pcr 2 darbo dicn,S irag6 nattO dalininlcO irjo inago Vert9 1 1Staigos dokulncntus,

試siZvclgdamas ttitiⅢ amd i IStat■ 32.3.papunlc110 nuostatas鷹 33.l papunktヵ e nurOdytuose
dokumentuosc ntlrodメ l dalininko teiSi■ igゴ imo d叫 l ir 33.2 papunkoiO nuOStatas.

35.Atlkus ISt山 34punlctc nulodⅢ s veilsmuS,nttam ddhinkuittduodalnasjo magЧ
vcrt9 pat宙 rtinalltis dokum6ntas.

36.Istaigos da11linkas turi tcis9 pardu6ti ar kitaip pё rleisti dalininko tcises.Valstybes ir
sav市 aldybes dalininlco tcises gali biti pttdtOt6s ar、 itaip perlcistos kiticms jllridiniams asmenims
VieS可Ч iStaigЧ istatンmb ir istatym■ ,reglalnentuoJanこ iЧ valstybes ir sa宙 valdybiu turtO Valdyml,
nauddima ir diSpOna1/imlj",nustatytais atvaais ir bidds.Kiti lstaig6s dalininktt dalininlco tcises

parduoda tokia tvarka:

36.1. apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi
direktoriui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kainfl;

ra5tu prane5ti fstaigos

36.2.Istaigos direktorius pcr 5 diё nas nuo dalininlcO prancSimo gavimo dienos apic tai

lstatu 45 punlcte nurodメu bidu inおrlnutta kitus lstagos dalininlcus(kartu nurodo dalininkl,Icuris

;棚1『 認樹繁:敏霊温諸
h導

鵠器l∬概竃:skmi彙ど瑠ryI織臀鵠淵:
dalininko tcises,pr五 mti;                                          ・

蹴∬習鳳1鮮事訃 、事糧∫署趙 棚i鞘鵬 耀雄基棚

dalininko∫ IIim11llillご
11111旨

inttltlCnT asmuQ dalⅢ
nko tCi〔艶s larduodamos MO

s血ёniui,neatliekant IStatЧ  36 punlcte nllrOdytЧ
vclksmЧ .                ‐ |

38.DalininkЧ
 inaも ai IStaigtti perdiOdami tOkia tvarka:

38.1.phigd mCsamilIStdg6s saζ kdt義

驀
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V SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

39. fstaigos veikla organizuojama pagal:
39.1. direktoriaus parengtq ir [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) patvirtint4

{staigos strategini veiklos planq;
39.2. direktoriaus patvirtint4 {staigos metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi [staigos

taryba (savivaldos institucij a) ;

39.3. direktoriaus patvirtint4 fstaigos vykdomq programq igyvendinimo plan4, kuriam
yra pritarusi [staigos taryba (savivaldos institucija) ir [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas
(savininkas).

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

41. fstaiga turi auk5diausi4 organq - visuotini dalininkq susirinkim4, kolegialq valdymo
organ? -{staigos tarybq ir vienasmeni valdymo organ4 - fstaigos direktoriq.

42. Visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij a:

42.1. keisti fstaigos istatus;
42.2. sprgsti klausim4 del naujq dalininkq priemimo;
42.3. piimti sprendim4 pakeisti [staigos buveing;
42.4. skirti ir atSaukti i5 pareigq [staigos direktoriq, teises aktq nustatyta tvarka nustafiti

jo atlyginim4 ir jo darbo sutarties s4lygas. Visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo fstaigos
vardu sudaro darbo sutarti su {staigos direktoriumi ir j4 nutraukia;

42.5. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtinti fstaigos metiniq finansiniq
ataskaitq rinkini;

42.6. piimti sprendim4 del [staigos nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, ikeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis;

42.7. steigli arba likviduoti {staigos filialus ir atstovybes;
42.8. priimti sprendim4 pertvarkyti {staig4;
42.9. priimti sprendimq likviduoti [staigE ar at5aukti jos likvidavim4;
42.10. priimti sprendim4 del fstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;
42.11. skirti ir atSaukti likvidatoriq, kai Vie5qjq lstaigq istatymo nustagtais atvejais

sprendim4 likviduoti |staig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas;
42.12. nustatyti fstaigos veiklos rodiklius;
42.13. nustatyti fstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
42.14. priimti sprendim4 del fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito kitais,

nei nurodyta Vie5qiq istaigq istatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriq ar audito
imong;

42.15. nustatyti [staigos vidaus kontroles tvark4;
42.16. priimti sprendim4 del [staigos tapimo kitq juridiniq asmerfq steigeju ar dalyviu;
42.17. fiirtirrti {staigos valdymo strukt0r4 ir pareigybiq s4ra54;
42.I8. nustatyti paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus arjq nustatymo taisykles;
42.19. nusta$rti informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veikl6
42.20. priimti sprendim4 del Vie5qjq istaigq istatymo 111 straipsnyje nurodyq funkcijq

centralizuoto atlikimo;
42.21. ivertinusi fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) siulymus, tvirtinti fstaigos

direktoriaus pateikt4 [staigos metines veiklos ataskait4;
42.22. tvirtinti [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) meting veiklos ataskait4;
42.23- nustatyti specialiuosius reikalavimus fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo

organo) nariams ir tvirtinti tarybos sudeti ir viesai j4 skelbti;
42.24' rinkti ir at5aukti [staigos kolegialiq organq narius, jeigu kolegialus organai

numatlti f staigos istatuose;
42.25. sprgsti kitus {statuose ar kituose teises aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo

kompetencij ai priskirtus klausimus.
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43. Visuotini dalininkq susirinkimq Saukia {staigos direktorius. Susirinkimo Saukimo
inicia[vos teisg turi ir dalininkai. Jeigu {staigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas fstaigos
savininku ir jo ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

44. Kiekvienais metais per keturis menesius nuo |staigos finansiniq metq pabaigos turi
ivykti eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas. [staigos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui privalo pateikti fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq
fstaigos veiklos ataskait4. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas |staigos
dalininkq (-o) iniciatyva bei direktoriaus iniciatyva teises aktq nustatytatvarka.

45. Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 fstaigos direktorius ne veliau kaip pries
14 dienq iki dalininkq susirinkimo dienos praneSa kiekvienam dalininkui i5siqsdamas registruot4
laiSkq adresu, kuri dalininkas nurodgs [staigai, ar iteikdamas prane5imq pasira5ytinai ar elektroniniq
ry5iq priemonemis. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant Siame punkte
nurodyto termino, jei su tuo raSti5kai sutinka visi dalininkai.

46. Dalininkai turi teisg balsuoti ra5tu del iS anksto paskelbto visuotinio dalininkq
susirinkimo posedZio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendim4 {staigos direktoriui.
Dalininko sprendimas turi blti pasira5ytas. Sprendimas, atsiqstas elektroniniq ry5iq priemonemis,
turi bDti pasiraSytas saugiu elektroniniu para5u, sukurtu saugia paraSo formavimo iranga ir patvirtintu
galiojandiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidLia
uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4. {staigos direktorius dalininko sprendim4 pateikia
visuotiniam dalininkq susirinkimui posedZio metu. Dalininko, nedalyvaujandio posedyje ir del
svarstomo klausimo pateikusio savo sprendim4 raStu, balsavimas yra iskaitomas iposedZio kvorum4
ir posedZio rezultatus. PosedZio protokole palymima, kad atitinkamas dalininkas balsavo ra5tu.

47. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq dalininkq
susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, i5skyrus sprendimus del fstaigai nuosavybds
teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartf ar
ikeitimo, del [staigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo, fstaigos pertvarkymo,
likvidavimo ir jo at5aukimo, valstybe arba savivaldybe, arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir
savivaldybe yra tos padios {staigos dalininkes, turi sprendZiamojo balso teisg. Negali btti priimtas
kitoks sprendimas, negu tas, ut kuri balsuoja valstybe ar savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po
lygiai, sprendZiamojo balso teisg turi valstybe. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkai turi po
vien4 bals4, i5skyrus Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4, kuri turi 3 balsus.

48. [staigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo lstatyme nustatytas ir
Sias funkcijas:

48.1. koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uZtikrinimo sistemos
igyvendinam4;

48.2. svarsto [staigos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo istaigos strukt[ros
pertvarkos planus ir teikia sillymus fstaigos savininkui (dalininkq susirinkimui);

48.3. nustato fstaigos darbuotojq (i5skyrus direktoriq) atrankos ir metines veiklos
vertinimo principus;

48.4. nustato bendr4 mokymosi vietq skaidiq, atsiZvelgdama i galimybes uZtikrinti
profesinio mokymo kokybg, ir apie tai informuoja Svietimo, mokslo ii sporto'miinisterij4;

48.5. svarsto fstaigos direktoriaus pateikt4 |staigos meting pajamq ir i5laidq s4mat4 ir
tvirtina Sios s4matos ivykdymo ataskait4;

48.6. iki kiekvienq metq kovo 1 dienos ivertina ir teikia siulymus fstaigos savininkui
(dalininkq susirinkimui) del fstaigos direktoriaus pateiktos {staigos metines veiklos ataskaitos;

48.7. savo sprendimus skelbia vie5ai [staigos interneto svetaineje ir apie savo sprendimus
informuoj a f staigos savinink4 (dalininkq susirinkim4);

48.8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir fstaigos istatuose.
49. [staigos savininkas (dalininkq susirinkimas) tvirtina [staigos tarybos (kolegialaus

valdymo organo) sudeti i5 9 deleguotq nariq. Si4 taryb4 sudaro vienas mokiniq atstovas,lui.nu,
{staigos mokytojq atstovas, vienas fstaigos kitq darbuotojq atstovas, vienas Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos atstovas, 4 socialiniq partneriq atstovai, vienas regionq tarybos atstovas.
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50. {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariu gali bUti tik nepriekai5tingos
reputacijos, kaip ji apibrdlta Svietimo istatyme, asmuo. Sios tarybos nariu negali buti valstybes
politikai ir politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai. Specialiuosius reikalavimus Sios

tarybos nariams nustato {staigos savininkas (dalininkq susirinkimas).
51. Vien4 fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nari deleguoja visuotinis

mokiniq susirinkimas, vien4 - [staigos darbuotojai mokytojai, vien4 - kiti {staigos darbuotojai, kiti
6 Sios tarybos nariai atrenkami Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Sios tarybos
sudeti vieSai skelbia [staigos savininkas (dalininkq susirinkimas).

52. Pradedamas eiti pareigas fstaigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) jos narys
posedyje pasira5o isipareigojim4 vadovautis fstaigos ir visuomenes interesais ir s4Ziningai atlikti
Profesinio mokyrno istatyme ir kituose istatymuose nustatytas funkcijas.

53.UL veikl4 {staigos taryboje (kolegialiame valdymo organe) teises aktq nustatylafrarka
socialiniq partneriq atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama {staigos le5omis pagal faktini
atidirbtq valandq skaidiq. Valandos ikaini nustato {staigos direktorius.

54. [staigos taryba (kolegialus valdymo organas) visq nariq balsq dauguma i5 savo nariq
renka ir at5aukia Sios tarybos pirminink4. Sios tarybos pirmininku negali btiti istaigos personalui
priklausantis asmuo ar mokinys.

55. fstaigos taryba(kolegialus valdymo organas) tvirtina savo darbo reglament4. Si taryba
sprendimus priima paprasta posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma. Jeigu posedyje
dalyvaujandiq Sios tarybos nariq balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Sios
tarybos posedZiai yra teiseti, jeigu juose dallvauja ne maLiau kaip du treddaliai tarybos nariq. Savo
sprendimus 5i taryba skelbia vieSai [staigos interneto svetaineje.

56. Jeigu {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) narys netinkamai vykdo fstatq,
Sios tarybos darbo reglamento ar Profesinio mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto

isipareigojimo arba nepasira5o Profesinio mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto

isipareigojimo, Sios tarybos pirmininkas turi teisg kreiptis i t4 nari paskyrusi asmeni su praSymu
deleguoti kit4 tarybos nari. Po to kai deleguojamas kitas Sios tarybos narys, {staigos savininkas
(dalininkq susirinkimas) patvirtina naujos sudeties tarybE, itraukdamas ij4 naujai deleguojamqnari.

57. [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) kadencija - 5 metai. Sios tarybos
kadencija pradedama skaidiuoti nuo fstaigos savininko (dalininkq susirinkimo) sprendimo del
tarybos sudeties patvirtinimo isigaliojimo dienos. Ne veliau kaip pries menesi iki Sios tarybos
kadencdos pabaigos turi buti tvirtinama naujai sudaromos tarybos sudetis.

58. {staigos 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 sutardiai su istaiga;
58.5. i5braukus tarybos nari- mokini- i5 Mokiniq registro;
58.6. atSaukus tarybos nari {statq 56 punkte nustatytais atvejais.'
59. Jeigu [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nario igaliojimai nutr0ksta iki

kadencijos pabaigos, nauj4 tarybos nari Siq |statq 51 punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo
(asmenys) delegavgs (delegavg) tarybos nari, kurio fgaliojimai nutruko. Naujas Sios tarybos narys
pareigas pradeda eiti po to, kai fstaigos savininkas (dalininkq susirinkimas) patvirtina pakeist4
tarybos sudeti, apie jo paskyrim4 paskelbia tarybos pirmininkas ir tarybos narys pasiraSo Profesinio
mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurody4 isipareigojim4.

60. fstaigai vadovauja nepriekai5tingos reputacijos {staigos direktorius, kuri 5 metams
teises aktq nustatyta tvarka vie5o konkurso b[du i pareigas skiria ir i5 jq atleidZiavisuotinis dalininkq
susirinkimas.

61. [staigos direktorius:
61.1. vadovaudamasis Darbo kodeksu ir kitais teises alfais, priima ir atleidiia

darbuotojus, sudaro darbo ir kitas sutartis, nustato darbuotojq darbo uZmokesti, taiko skatinimo
priemones ir konstatuoja darbo pareigq paZeidimus, tvirtina pareigybiq apra5ymus;
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61.2. nustato {staigos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojq, {staigos struktiiriniq padaliniq vadovq 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 s4lygas;

61.5. organizuoja ir koordinuoja fstaigos veikl4;
6l .6. leidZia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
61.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
61.8. sudaro |staigos vardu sutartis;
61.9. organiztoja |staigos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktuose nustatyta

tvarka;
61.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja fstaigos turt4, lesas ir jomis

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

61 .1 1 . r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
s4lygas tobulinti kvalifikacij4; mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams
sudaro galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka;

61.12. inicijuoja [staigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
61. 13. atstovauja {staigai kitose institucijose;
61.14. dali savo funkcijq teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotoj ams, {staigos skyriq vedej ams;
6 1 . 1 5 . teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, j iems papra5ius, dokumentus ir

kit4 informacij4 apie fstaigos veikl4;
61.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, nustato

mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
61.I7 . kiekvienais metais teikia {staigos tarybai (kolegialiam valdymo organui) svarstyti

ir {staigos tarybai (savivaldos institucijai) vertinti savo metq veiklos ataskaitE bei viesai j4 skelbti;
61.18. nustato uZmokesdio uZ fstaigos teikiamas nenumatltas profesinio mokymo

programose papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir
kt.) dydi nustato {staigos direktorius, suderings su fstaigos taryba(savivaldos institucda);

61.I9. vykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
62. Direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si

|staigoje, uZ [staigos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, funkcijq atlikim4, nustatytq tikslq
ir uZdaviniq igyvendinim4, fstaigos veiklos kokybg.

63. Nesant direktoriaus, {staigai vadovauja vienas i5 jo pavaduotojq arba visuotinio
dalininkq susirinkimo paskirtas asmuo.

VI SKYRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA

64. fstaigos savivalda yra {staigos savivaldos instituciiq visuma,
65. [staigoje veikia istaigos taryba (savivaldos institucija) ir Mokiniq taryba, kurios

svarsto fstaigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4, nustatyt4 {statuose, priima
sprendimus ir teikia si[lymus fstaigos direktoriui, atlieka visuomening lrtuigo, valdymo stebesen4.

x. 66. Jstaigos taryba (savivaldos institucija) yra auk5diausia [staigos savivaldos institucija.
Si taryba telkia {staigos mokiniq bendruomeng, mokytojq bendruomeng, tew (r[pintojq)
bendruomeng, vietos bendruomeng demokratiniam fstaigos valdymui, padeaa rpigrii irtuigot
aktualius klausimus.

67. [staigos tarybos (savivaldos institucijos) kadencija- 3 metai. { Si4taryb4po 3 asmenis
deleguoja: tevq (mpintojq) atstovus - visuotinis tevq (rtipintojq) susirinkimas, mokyo;us - mokyojq
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susirinkimas, mokinius - fstaigos mokiniq taryba, vietos bendruomenes atstovus - vietos
bendruomene.

68. [staigos tarybos (savivaldos institucijos) pirminink4 atviru balsavimu, paprasta balsq
dauguma renka [staigos tarybos (savivaldos institucijos) nariai.

69. {staigos tarybos (savivaldos institucijos) posedZiai organizuojami ne rediau kaip du
kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Sios tarybos nariq.
fstaigos tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. [staigos direktorius Sios
tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Kviestinis narys neturi balsavimo teises.

70. Neeilinis |staigos tarybos (savivaldos institucijos) posedis turi buti Saukiamas tarybos
pirmininko arba ne malia:ukaip treddalio tarybos nariq si[lymu.

7 1 . [staigos taryba (savivaldos institucij a) :

71.1. teikia pasiulymus del {staigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;

71.2. svarsto ir aprobuoja [staigos metiniveiklos plan?, fstaigos vidaus tvarkos taisykles,
kitus [staigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus [staigos direktoriaus;

71.3. teikia si[lymq [staigos direktoriui del fstaigos istatq pakeitimo ar papildymo,
f staigos vidaus struktiiros tobulinimo;

71.4. svarsto [staigos le5q naudojimo klausimus;
71.5. i5klauso fstaigos metq veiklos ataskaitas ir teikia pasitillmus {staigos direktoriui del

fstaigos veiklos tobulinimo, vertina {staigos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos visuotiniam dalininkq susirinkirnui (savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucij ai) ;

71.6. svarsto mokytojq, mokiniq ir fstaigos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia
pasiiilymus Istaigos direktoriui;

Tl.T.teikiapasillymus [staigos direktoriui del {staigos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq
ugdymo ir darbo sqlygq sudarymo, talkina formuojant fJtaigos materialinius, finansinius ir
intelektinius iSteklius;

71.8. svarsto fstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
71.9. teikia pasiulymus visuotiniam dalininkq susirinkimui del fstaigos materialinio

apr[pinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
71.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir [staigos istatuose.
72. [staigos taryba (savivaldos institucija) uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito

j4 rinkusiems fstaigos bendruomends nariams.
73. fstaigos mokiniq taryba - fstaigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujamuoju

b[du {staigoje igyvendinanti mokiniq savivaldos teisg.
74. [st?igos mokiniq tarybos nariai deleguojami visuotinio mokiniq susirinkimo metu2

mgtq kadencijai. Siai mokiniq tarybai vadovauja l*yuor nariq isrinkt"r pi;;l;;;.^-S;;"ryb;
inicijuoja ir padeda organizuoti [staigos renginius, akci3as, vytdyti p..r.n.ir.s programas, teikiapasi[lymus del mokymo organizavimo, socialines veiklos, oryinizuoJa ,u*noiiq judejim4,
dalyvauja rengiant fstaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto fstaigos aiiettoriaus
teikiamus klausimus, susitaria del fstaigos veiklos organizavimo, deieguoju ,*i,r, J lrtuigo, taryb1
(savivaldos institucij fl .

75. fstaigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

VⅡ SKYRIUS
DARBUOTOJv PRIЁ MIPIASI DARB4;Jv DAR30 APPI10KEЛ ル10 TVARKA IR

ATESTACIJA

76.MOkメdai l darba pr五 mami lr atleidを iami iS jo
nustatメa tvarka.KitidarbuotaaildarbQpr五 mamiir atleidをialni

IStaigos darbuotaЧ (iさskyrus direlctOriЧ )atrankOs ir mctines
IStaigos taryba(kOICgialus valdym0 0rganas).

Svietimo, mokslo ir sporto ministro
i5 jo Darbo kodekso nustatltatvarka.
veiklos vertinimo principus nustato
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77. Su {staigos darbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises
aktuose numatltos darbo s4lygos ir socialines garantijos.

78. fstaigos direktoriaus, jo pavaduotojq darbo apmokejimo tvarka nustatoma Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZes 26 d. nutarimu Nr. 598 ,,Del vie5qjq istaigq, kuriq
savininke yra valstybe arba kai valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime,
vadovq darbo apmokejimo" (toliau - Nutarimas). fstaigos direktoriaus menesine alga susideda i5
pastoviosios ir kintamosios daliq. Pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal Nutarimo 1 priedq.
Kintamoji dalis nustatoma finansiniams metams, atsiZvelgiant i praejusiq finansiniq metq konkredius
vie5osios istaigos veiklos rezultatt4 vertinimo rodiklius. Konkredius fstaigos veiklos vertinimo
rodiklius bei menesines algos kintamosios dalies dydi nustato fstaigos visuotinis dalininkq
susirinkimas, kai valstybe turi daugum4 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime, arba [staigos
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, kai [staigos savininkas yra valstybe. fstaigos
pavaduotojams atlyginimai nustatomi 10-20 procentq maZesni uZ fstaigos direktoriaus mdnesinds
algos dydi.

79. [staigos pavaduotojai, skyriq vedejai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
tobulina kvalifikacij4 ir atestuojami, direktoriaus veikla vertinama Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.

tvarka.

. VIII SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS IR LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

80. [staiga turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

81. [staigos le5os:
81.1. valstybes ir savivaldybiq biudZetq le5os;
81.2. dalininkq skiriamos le5os;
81.3. UZimtumo fondo leSos;
81.4. tarptautiniq ir uZsienio fondq ir organizacijq skiriamos lesos;
81.5. leSos, gautos kaip paramapagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatym4;
81.6. socialiniq partneriq le5os;
81.7. kitos teisetai gautos 1e5os.

82. {staigos le5os naudojamos teisds aktuose nustatyta tvarka.
83. {staiga buhaltering apskait4 tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teises aktuose

nustatyta tvprka.
84. fstaigos finansine veikla kontroliuojama teises aktuose nustatyta tvarka.
85. fstaigos veiklos prieZitr4 atlieka visuotinis dalininkq susirinkimas teises aktuose

nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
ISTAIGOS MATERIALINIU VERTYBIU NURASYMAS IR REALIZAVIMAS

86. fstaiga nereikalingl arba netinkam4 (negalim4) naudoti nuosavybes teise valdom4
materialqji trumpalaiki turtq nura5o fstaigos direktoriau. n itutytu tvarka. Ilgalaikis materialusis
turtas nura5omas, pritarus visuotiniam dalininkq susirinkimui.

87. fstaiga siulymus del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos
pagrindais valdomo materialiojo ilgalaikio turto nura5ymo teikia panaudJs AaveSui.

88' {staiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yia Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijos sutikimas, priima sprendimus del valstybes nekilnojamrtjq daiktq, kurie joms
perduoti valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikejimo teise pagal patikejimo-sutartis,'pripaZinimo
nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.
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‐           X SKYRIUS
FILIALv IR ATSTOVYBIv STEIGIMO BEI ЛりVEIKLOS NUTRAUKIⅣ 10

TVARKA

89. Istalgos fllialus ir atstOvybcs steigia bei jll veikll nutraukia visuotinis dalininkЧ

susirinkimas savo sprendimu.Istaigos ilialas ar atstovybe veikia pagal lstaigos dircktoriaus

pat宙rtintus nuostatus.

90,IStaigos direktorius skiria ir atも aukia lstaigos fllialu ir atStOvybiЧ  vadovus.

XI SKYRIUS
DOKUMENTvIR KITOSINFOR「 EACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKL4

PATEIKIⅣ10 DALININKAⅣ IS TVARKA

91. Dalininko rcikalavilnu ragtu nc veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavilno gaviFnO
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∬i誦蹴
kOpttOS dalininlcui gali b■ i sillnёialnos rcgistruotu laiSku adrcsu,kuri dalininlcas nurod9s lstaigai,

arba iteikiallnos pasiragytinai ar elcktroniniЧ  rySiЧ priemonemis.
92.Istaigos dokumentai,jЧ  k9pttos ar kita infollllacJa dalininkams pateikialna

neatlygintinai.

XII SKYRIUS
VIESUJU PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

93. Kai [staigos praneSimai turi biiti paskelbti vie5ai, jie skelbiami fstaigos interneto
svetaineje ir Valstybes imones Registry centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq vie5i prane5imai".

94.Kiti fstaigos praneiimai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu lai5ku
arba iteikiami pasira5yinai ar elektroniniq ry5iq priemondmis. Kai prane5imai dalininkui siundiami
registruotu lai5ku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai. Skubiis pranesimai gali bfrti
perduoti elektroniniq ry5iq priemonemis, originalai tq padiq dien4 i5siundiami adresatui registruotu
lai5ku ar iteikiami pasiraSytinai.

95. UZ praneSimq i5siuntim4 laiku ar jq iteikim4 pasira5y.tinai atsako f staigos direktorius.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

96. fstaigos veiklos ataskaita kartu su audituotu metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu ir
auditoriaus i5vada turi buti pateikti Juridiniq asmenq registro tvarkyojui ir ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo eilinio visuotinio dalininkq susirinkimo paskelbti |staigos interneto svetaineje.

97. [staiga privalo ne veliau kaip iki kitq metq geguZes I dienos paskelbti praejusiq
finansiniq metq valstybes ir nuosavybes teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskait4 {staigos interneto svetaineje.

98. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuriE nustato visuotinis dalininkq
susirinkimas, skelbiama f staigos interneto svetainej e.

99. Tretiesiems asmenims turi buti sudarytos s4lygos su {staigos veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipaZinti {staigos buveineje }staigos darbo valandomis.

XIV SKYRIUS
BAICIAⅣ10SIOS NUOSTATOS
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100・ IStatЧ pakeitimus tvirtina visuotinis dalininku Susirinkimas.
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