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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO  
TARYBOS NUOSTATAI 

              

I.  BENDROJI DALIS 

Šie nuostatai reglamentuoja VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (toliau - Įstaigos) 
tarybos struktūrą, sudarymo tvarką, veiklos pobūdį. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 
taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti Įstaigos 
darbuotojų bendruomenei, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei socialiniams 
partneriams.  

II.  TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS REGLAMENTAS 

1. Įstaigos taryba sudaroma 3 metų laikotarpiui. Jos sprendimai neturi prieštarauti teisės 
aktams, Įstaigos veiklos tikslams ir jos Įstatams. 

2. Įstaigos direktorius pagal pareigas yra Įstaigos tarybos narys. Už savo veiklą Įstaigos 
taryba  atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams.  

3. Į Įstaigos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Įstaigos tėvų 
susirinkimas. Mokytojus, profesijos mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių 
taryba, 1-3 vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė. 

4. Įstaigos tarybos pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma renka Įstaigos 
tarybos nariai. Įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ir vyriausiasis finansininkas negali būti 
Įstaigos tarybos pirmininku.  

5. Įstaigos tarybos pirmininkas šaukia Įstaigos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. 
Posėdžių protokolus ir nutarimus pasirašo Įstaigos tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 

6. Įstaigos tarybos posėdžiai vyksta pagal sudarytą ir patvirtintą einamiesiems mokslo 
metams planą ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Posėdžius kviečia Įstaigos tarybos 
pirmininkas. 

7. Neeilinis Įstaigos tarybos posėdis turi būti šaukiamas Įstaigos tarybos pirmininko arba 
ne mažiau kaip trečdalio Įstaigos tarybos narių siūlymu. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja 
Įstaigos tarybos pirmininkas arba Įstaigos tarybos narių balsų dauguma išrinktas Įstaigos 
tarybos narys.  

8. Įstaigos taryba sprendimus priima balsų dauguma. Įstaigos tarybos posėdžiai yra 
teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. 

  
     III. TARYBOS VEIKLA 

1. Teikia siūlymus direktoriui dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 
priemonių; 
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2. Svarsto, aprobuoja Įstaigos strateginį planą, Įstaigos strateginio plano įgyvendinimo 
metų veiklos planą, Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą 
reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus; 

3. Teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos 
vidaus struktūros tobulinimo; 

4. Svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus; 
5. Išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl 

Įstaigos veiklos tobulinimo; 
6. Teikia siūlymus susirinkimui arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 

institucijai dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais; 
7.Svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus. 

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

1. Kiekvienas Tarybos narys turi teisę išsakyti  savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, 
susijusiu su Įstaigos veikla, ir aktyviai dalyvauti Tarybos veikloje. 

2. Taryba turi teisę gauti iš administracijos informaciją apie Įstaigos veiklą. 
3. Tarybos narys privalo sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis. 
4. Tarybos nariai už veiklą vieną kartą metuose atsiskaito ją delegavusiems bendruomenės 

atstovams.  

V. TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

Taryba reorganizuojama ar likviduojama visuotinio Įstaigos bendruomenės susirinkimu arba 
Tarybos posėdžio nutarimu. 

VI.  NUOSTATŲ TVIRTINIMAS IR KEITIMAS 

Nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos nutarimu. 


