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VIESOSICS ISTAIGOS ELEKTRENy PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

JSTATAI 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viesosios jstaigos Elektrenij profesinio mokymo centre jstatuose (toliau - Istatai) nustatoma 
Viesosios jstaigos Elektrenq profesinio mokymo centro (toliau - jstaiga) teisine forma, priklausomybe, 
savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija, buveine, mokyklp 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, kvalifikacij^ ir mokymosi 
pasiekimus jteisinar ip dokumentp isdavimas, asmens tapimo dalininku ir dalininko teisip pardavimo kitiems 
asmenims, naujp dalininkp priemimo ir dalimnkp jnasp perdavimo jstaigai tvarka, visuotinio dalininkp 
susirinkimo kompetencija, jo susaukimo ir sprendimp priemimo, jstaigos direktoriaus skyrimo ir atleidimo 
tvarka, dokumentp ir kitos informacijos pateikimo dalininkams tvarka, viespjp pranesimp ir skelbimp 

paskelbimo bei informacijos apie jstaigos veiklp pateikimo visuomenei tvarka, filialp ir atstovybip steigimo 
ir jp veiklos nutraukimo tvarka, jstaigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotojp priemimo 
j darbp, jp darbo apmokejimo tvarka, mokytojp atestacija, lesp saltiniai, jp naudojimo tvarka ir finansines 
veiklos kontrole, jstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvanca. 

2. Oficialusis profesinio mokymo jstaigos pavadinimas - Viesoji jstaiga Elektrenp profesinio 
mokymo centras, tmmpasis pavadinimas - EPMC. jstaiga jregistruota Juridinip asmenu registre, juridinio 
asmens kodas -190976966. 

3. jstaiga veiklppradejo - 1967 metais. 
4. jstaigos teisine forma - viesoji jstaiga. jstaigos priklausomybe - valstybine. 
5. jstaigos dalininkai yra: Lietuvos Respublika (toliau - valstybe), UAB „Anupriskip parkas" 

(juridinio asmens kodas - 302309023). 
6. Valstybes, kaip jstaigos dalininkes teises ir pareigas jgyvendina Lietuvos Respublikos svietimo, 

mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveines adresas - Vilnius, A. Volano g. 2. 
7. Mokyklp grupe - profesinio mokymo jstaiga. jstaigos pagrindine paskirtis - profesinio mokymo 

istaiga, tukianti pirminj ir t^stinj profesinj mokymp. 
8. jstaigos buveines adresas - Elektrenai, Rungos g. 18. 
9. jstaigos bendrabucio adresas - Elektrenai, Rungos g. 20. 
10. Mokymo kalba - lietuvip. 
11. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, t^stinio bei 

neformaliojo profesinio mokymo programas,. isduodami kva Eikacijp ir mokymosi pasiekimus jteisinantys 
dokumentai. 

12. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo budai; 
12.1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo budas; 
12.2. pavienio mokymosi forma, savarankiskas mokymo proceso organizavimo budas. 
13. Profesinio mokymo organizavimo formos: 
13.1. mokykline profesinio mokymo organizavimo forma; 
13.2. pameistrystesprofesinio mokymo organizavimo forma. 
14. jstaiga turi ukinj, fmansinj, organizacinj bei teisinj savarankiskump, jstatymp nustatytp 

veikimo, iniciatyvos bei sprendimp priemimo laisv^. jstaigos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai 
metai sutampa su kalendoriniais metais. jstaiga yra paramos gavcia. jstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos 
civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaudp su valstybes herbu ir savo pavadinimn, 
spskaitas bankuose, savo atributikp. 

15. jstaiga savo veiklp grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civ iniu 
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vynausybes nutarimais, Lietuvos 
Respublikos viesujp jstaigp jstatvmu, Lietuvos Resnuhlikos svietimo jstatvmu, Lietuvos Resnublikos 
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profesinio mokymo jstatymu, Lietuvos Respubnkos buhalterines apskaitos jstatymu, Lietuvos Respublikos 
valstybes ir savivaldybip turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymu, Svietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir Istatais 

II SKYRIUS 
fSTAIGOS VEIKLOS SRITYS, RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS {TEISINANCiy DOKUMENTy ISDAVIMAS 

16. jstaiga turi pagrinding ir nepagrindin^ veiklos sritis. 
17. jstaigos pagrindine veiklos sritis - svietimas. 
18. jstaigos pagrindine svietimo veikla - profesinis mokymas. 
19. jstaigos kitos sv :timo veiklos rusys pagal Ekonomines veiklos rusip klasifikatorip (EVRK 2 

red.), patvirtintp Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Yyriausybes generalinio direktoriaus 
2007 m. spalio 31 d. jsakymu Nr. Dj-226 „Del Ekonomines veiklos rusip klasifxkatoriaus patvirtinimo" 
(toliau - Ekonomines vs klos rusip klasifikatorius CEVRK 2 red.): 

19.1. pagrindinis ugdymas (85.31.10); 
19.2. vidurinis ugdymas (85.31); 
19.3. kitas mokymas (85.5); 
19.4. sportinis ir rekreacinis svietimas (85.51); 
19.5. kulturinis svietimas (85.52); 
19 6. vairavimo mokyklp veikla (85.53); 
19.7. k 'us, niekur kitur nep;- sk las svietimas (85.59); 
19.8. sviebmui budingp paslaugp veikla (85.60). 
20. jstaigos nepagrindine veiklos sritis -kita, ne svietimo veikla. 
21. jstaigos kitos, ne svietimo veiklos rusys pagal Ekonomines veiklos rusip klasifikatorip (EVRK 2 

red.): 
21.1. vienmecip augalp auginimas (01.1); 
21.2. daug1 amecip augalp auginimas (01.2); 
21.3. augalininkystei budingp paslaugp veikla (01.61) 
21.4. miskininkystei budingp paslaugp veikla (02.40); 
21.5. grudp malimo produktp gamyba (10.61); 
21.6. duonos gamyba, sviezip konditerijos kepinip ir pyragaicip gamyba (10.71); 
21.7. kitp maisto produktp gamyba (10.8); 
21.8. tekstiles audimas (13.20); 
21.9. sumontuotp parketo grindp gamyba (16.22); 
21.10. kitp statybinip dm dzip ir stai;p dirbinip gamyba (16.23); 
21 11. mechaninis apdirbimas (25.62); 
21.12. kitp jrankip gamyba (25.73); 
21.13. kitp baldp gamyba (31.09); 
21.14. naujp pastatp statyba (41.20.10); 
21.15. staliaus dirbinip jrengimas (43.32); 
21.16. stogp dengimas (43.91); 
21.17. variklinip transporto priemonip technine p eziura ir remontas (45.20); 
21.18. konditerijos gaminip ir saldumynp mazmenine prekyba (47.24.20); 
21.19. kita mazmenine prekyba ne parduotuvese, kioskuose ar prekyvietese (47.99); 
21.20. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39); 
21.21. krovininis kelip transportas (49.41); 
21.22. viesbucip ir panasip laikinp buveinip veikla (55.10); 
21.23. poilsiautojp ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20); 
21.24. kita apgyvendinimo veikla (55.90); 
21.25. restoranp ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.10); 
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21.26. pagan nto valgio tick: las reng ^ams (56.21); 
21.27. k'+ij maitinimo paslaugp teikimas (56.29); 
21.28. radijo programp transliavimas (60.10); 
21.29. kompiuterip programavimo ve da (62.01); 
21.30. kompiuterip konsultacine veikla (62.02); 
21.31. duomenp apdorojimo, intemeto serverip paslaugp (prieglobos) ir susijus veikla (63.11); 
21.32. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20); 
21.33. automobilip ir lengvp i va. k p transporto priemonip nuoma ir isperkamoji nuoma 
(77.11); 
21.34. sporto frangos nuoma (77.21.40); 
21.35. ekskursijp organizavimo veikla (79.12); 

21.36. kita zmonip sveikatos prieziuros veikla (86.90); 
21.37. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99); 
21.38. meno jrenginip eksploatavimo vieta (90.04); 
21.39. bibliotekp ir archyvp veikla (91.01); 
21.40. sporto jrengimp eksploatavimas (93.11); 
21.41. sporto klubp veikla (93.12); 
21.42. kita pramogp ir poilsio organizavimo veikla (93.29); 
21.43. kompiutedp ir isorines jrangos remontas (95.11); 
21.44. baldp ir interjero reikmenp taisymas (95.24). 
22. Jstaiga turi teis^ uzsiimti ir kita jstatymp nedraudziama ukine-komercine veikla, kuri yra 

neatsiejamai susijusi su Jstaigos veiklos tikslu. 
23. (staigos veiklos tikslas - tenkinti viesuosius interesus vykdant svietimo ir profesinio mokymo 

veiklp, padeti asmeniui jgyti pagrindinj, vidurinj issilavinimp, kvalifikaci | ir (ar) kompetencijas, 
atitinkancias siuolaikinj mokslo, technologijos, ekonomikos ir kulturos lygj, padedancias jam jsitvirtinti ir 
konkumoti kintancioje darbo rinkoifa. 

24 , jstaigos uzdaviniai: 
24.1. teikti vidurinj ir pagrind__. ugdymp, formalpjj ] rr n: t^stinj ir neformaliyj profesinj 

moKvmp; 
24.2. sudaryt: splygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti; 
24.3. tenkinti mokinip pazinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius; 
24.4. sudaryti splygas mol ams issiugdyti bendrpsias ir kvalifikacijp kompetencijas; 
24.5. pletoti bendradarbiavimp su darbdaviais ir socialiniais partneriais. 
25. jstaigos funkcijos: 
25.1. jgyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas; 
25.2. pagrindinj, vidurinj ugdymp ir formalpjj pirminj, t^stinj bei neformalpjj profesinj mokymp 

organizuoti bei profesinio mokymo programas rengl pagal Profesinio mokymo jstatyme, Svietimo jstatyme 
ir kituose teises aktuose nustatytus reikalavimus; 

25.3. organizuoti ugdymo ir mokymo procesp; 
25.4. sudaryt splygas veikti mokinip organizacijoms, padedancioms tenkinti saviraiskos ir saviugdos 

poreikius; 
25.5. teikti informacinq; pagalbp, uztikrinti profesinio orientav^no paslaugp teikimp; 
25.6. sudaryti splygas jstaigos darbuotojams tobulm+1' kvalifikacijp; 
25.7. atlikti jsti- gos vidaus vertinimp; 
25.8. uztikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkancip sveikp, saugip mokymosi ir darbo 

aplinkp; 

25.9. uztikrinti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo kokyb^; 
25.10. viesai skelbti informacijp apie jstaigos veiklp teises aktuose nustatyta tvarka; 
25.11. atlikti kitas jstatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas. 
26. jstaiga atitinkamo lygio kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus jteisinancius dokumentus sduoda 

svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 
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III SKYRIUS 

JSTAIGOS TEISES IR PAREIGOS 

27. Jstaiga, jgyvendindama jai pavest^ tiksl^ ir uzdavinius, turi teis?: 
27.1. vykdyti pag'-ndinj. vidurinj ugdymg, formallyf pirminj, tgstinj bei neformaliyj profesinj 

mokymg; 

27.2. parinkti profesinio mokymo organizavimo ir mokymo form as, metodus ir mokymosi veiklos 
budus; 

27.3. teises akty nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jy modulius, 
dalyvauti rengiant profesinius standartus; 

27.4. pirkti ar kitaip jsigyti turty, jj valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose nustatyta 
tvarka; 

27.5. sudaryti sutartis bei prisiimti jsipareigojimus tekes aktuose nustatyta tvarka; 
27.6. nustatyti teikiamy svietimo ar papildomy paslaugy kainas, fkainius ir tarifiis tais atvejais, kai 

jy nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija 
(dalininky susirinkimas); 

27.7. gauti paramy Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatyme nustatyta tvarka; 
27.8. jstatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka tureti syskaitas bankuose ir naudoti 

lesas; 
27.9. verstis jstatymy nedraudziama ukine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su {staigos 

veiklos tikslu; 
27.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti salies ir tarptautinius svietimo projektus; 
27.11. ;tatymy nustatyta tvarka jung s | asociacijas; 
27.12. gavus asmens kompetencijy jvertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacijy arba jos 

dalies kompetencijas; 
27.13. jskaityti asmens bendrojo ugdymo technologijy dalyky mokymosi, asmens neformaliojo 

profesinio mokymosi ar savisvietos budais gytas kompetencijas kaip dali profesinio mokymo programos 
teises akty nustatyta tvarka; 

27.14. tureti kitas teises, numatytas jstatymuose ir kituose teises aktuose. 
28. jstaigos pareigos: 
28.1. tureti licencijy vykdyti formallyj profesinj mokymy ir su profesiniu mokymu susijusiy veikly 

bei uztikrinti profesinio mokymo kokybg; 
28.2. nformuoti jstaigos savinuiKy visuo nj dabn-' ky susirinkimy ir visuomeng apie profesinio 

mokymo kokybes uztikrinimo priemones, valstybes skirty lesy naudojimy, apie jstaigos fmansing ir uking 
veikly, jstaigos isorinio kokybes jvertinimo bei vidines veiklos kokybes uztikrinimo rezultatus; 

28.3. laiku teikti atitinkamoms institucijoms informacijy, reikalingy profesinio mokymo sistemai 
valdyti ir stebeti; 

28.4. fgyvendint pagrmdinio ir vidurii o ugdymo, profesim ) mokymo programas, vykdyti mokiniy 
profesinj konsultavimy ir informavimy jsidarbinimo galimybiy klausimais; 

28.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, priesgaisrinius ir visuomenes 
sveikatos saugos reikalavimus atitinkancias sylygas, uztikrinti profesinio mokymosi sylygy atitiktj 
profesiniams standartams, nuolatinj mokymo turinio ir mokymo metody atnaujinimy; 

28.6. vykdyti buhaltering apskaity, teikti finam ig-buhaltering ir statisting informacijy jstaigos 
dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokescius jstatuose bei teises aktuose nustatyta tvarka; 

28.7. sudaryti sylygas mokytojams, direktoriui ir kitiems ugdymo ir mokymo procese 
dalyvaujantiems asmenims keis! ar tobulinti savo kvalifikacijy; 

28 8. vykdyti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas pareigas. 
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IV SKYRIUS 
TAPIMO JSTAIGOS DALININKUIR DALININKO J ElSiy PARDAVIMO KITIEMS 

ASMENIMS TVARKA, DALININKy INASy PERDAVIMO JS FAKiAI TVARKA 
29. Jstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Viesiyij jstaigi} jstatymo 

ir Istatq nustatyta tvarka yra perdav^s Jstaigai jnas^ ir turi Viesijjij jstaigp jstatymo ir jstatp nustatytas 
dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos jstatij ar jstatymp 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 I ituvos Respublikos 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 dvieji} valstybes ar savivaldybes profesinio mokymo jstaigi} dalininku, 
turinciu daugiau kaip pus^ balsi} dalininki} susirinkime. 

32. Asmuo gali tapti nauju daln tiku, priimtas dalininku arba jgij?s (paveldej^s, nusipirk^s ar kitais 
budais jgij?s) dalininko teises. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka: 

32.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia jstaigos direktoriui prasym^ 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 jnasas j dalininki] 
kapital^, sio jnaso dydis (kai numatomas jnasas - pinigai) ar verte (kai numatomas jnasas - materialusis ar 

nematerialusis turtas) eurais ir jnaso perdavimo jstaigai terminas; 
32.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininki] susirinkimo sprendimu; 
32.3. visuotiniam dalininki] susirinkimui priemus sprendim^ priimti dalinink^, pageidav^s dalininku 

tapti asmuo juo tampa, perdav^s Jstaigai savo prasyme nurodytq. jnas^. 
33. Dalininko teises jgij^s asmuo dalininku tampa tokia tvarka: 
33.1. apie tai, kad jgijo dalininko teises, rastu pranesa Jstaigos direktoriui ir kartu pateikia jam 

dalimnko teisii] jgijimq. liudijantj dokument^ ar jo isras^; pranesime turi buti nurodyta: dalininkas, kurio 
turetas dalininko teises asmuo jgijo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas; juridinio asmens 
pavad nimas); asmuo, jgij?s dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamosios 
vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir 
pavarde); dalininko teisii] jgijimo data; 

33.2. dalininku tapusio asmens jnaso j dalininki] kapital^ verte atitinka dal linko teises perleidusio 
dalininko tureti] jnasi] vert^. 

34. Pageidavusiam tapti da l inku asmeniui atlikus Jstati] 32.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar 
dalimnico teises jgijusiam asmeniui atlikus Jstati] 33.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Jstaigos direktorius 
per 2 darbo dienas jraso nauj^ dalinink^ ir jo jnaso vert? j Jsta jos dokumentus, atsizvelgdamas atitinkamai j 
Jstati] 32.3 papunkcio nuostatas ar 33.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytq. dalininko teisii] 
jgijimo datq. ir 33.2 papunkcio nuostatas. 

35. Atlikus Jstati] 34 punkte nurodytus ve ksmus, naijam dab ■ akui isduodamas jo jnasi] vert? 
patvirtinantis dokumentas. 

36. Jstaigos dalininkas turi teis? parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes ir 
savivaldyb s dalininko te ;es gali buti parduotos ar b: aip perleistos kitiems juridiniams asmenims Viesijji] 
jstaigi] jstatymo ir jstatymi], reglamentuojancii] valstybes ir savivaldybii] turto valdymq, naudojim^ ir 
disponavim^ juo, nustatytais atvejais ir budais. Kiti Jstaigos dalininkai dalininko teises parduoda tokia tvarka. 

36.1. apie ke1 mm^ parduoti dalininko teises dalininkas turi rastu pranesti Jstaigos direktoriui (kartu 
nurodyti d?;:ninko teisii] pardavimo kainq); 

36.2. Jstaigos direktorius per 5 dienas nuo dalininko pranesimo gavimo dienos apie tai Jstati] 44 
punkte nurodytu budu informuoja kitus Jstaigos dalininkus (kartu nurodo dalinink^, kuris parduoda dalininko 
teises, ir dalininko teisii] pardavimo kain^) ir Jstati] nustatyta tvarka saukia visuotinj dalininku susirinkim^ 
sprendimui del Jstaigos dalininko, kuris pirktu parduodamas dalininko teises, priimti; 
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36.3. visuotiniame dalininkij susmnk; ne paaiskcjus, kad uz nustatytq kain^ da-ainko teisiij neperka 
ne vienas {staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam fiziniam 
arjuridiniam asmeniui. 

37. Dalininkij jnasai gaii bu+; pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindp jstatym^ 
jvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Kiekvieno jnaso verte yra lygi jnestai pinigij sumai ar atitinka 
turto vertinimo ataskauoje, sudarvtoje ne veliau kaip pries 6 menesius iki daliniruco jnaso peraavimo viesajai 
jstaigai, nurodyt^ turto verte 

V SKYRIUS 
{STAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

38. {staigos veikla orgar, zuojama pagal: 
38.1. direktoriaus parengt^ ir {staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) patvirtintcj {staigos 

strateginj veiklos planq; 
38.2. direktoriaus patvirtintij {staigos metinj veiklos plamj, kuriam yra pritarusi {staigos taryba 

(savivaldos institucija); 
38.3. direktoriaus patvirtintq. {staigos vykdomij programij jgyvendinimo planq, kuriam yra pritarusi 

{staigos taryba (savivaldos institucija) ir {staigos visuotinis dalininkij susirinkimas. 
39. {staiga jgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas jgyvendina per savo valdymo 

organus. 
40. {staiga tui auksciausi^ organs - visuotinj dalininkij susirinkim^, kolegialij valdymo organs - 

{staigos tarybij ir vienasmenj valdymo organq. - {staigos direktoriij. 
41. Visuotinio dalininkij sub. nl mo kompetencija: 
41.1. keisti {staigos {status; 
41.2. spr^sti klausim^ del naujp dalininkij priemimo; 
41.3. priimti sprendimq. pakeisti {staigos buvein^; 
41.4. skirti ir atsaukti is pareigij {staigos direktoriij, teises aktij nustatyta tvarka nustatyti jo atlyginimq 

ir jo darbo sutarties s^lygas. Visuotinio dalininkij su; rinkimo jgaliotas asmuo {staigos vardu sudaro darbo 
sutarci su {staigos direktoriumi ir j^ nutraukia; 

41.5. per 4 menesius nuo finansiniij metij pabaigos tvirtinti {staigos metiniij finansiniij ataskaitij 
rinkini; 

41.6. pi irn sprendim^ del {staigos nuosavybes teise priklausancio ilgalaikio turto perleidimo, 
nuomos, jkeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis; 

41.7. steigti arba likviduoti {staigos filialus ir atstovybes; 

41.8. priimti sprendim^ pertvarkyti {staiga; 
41.9. priimti sprendimq likviduoti {staiga ar atsaukti jos likvidavim^; 
41.10. priimt sprendim^ del {staigos reorganizavimo ir reorganizavimo s^lygij tvirtinimo; 
41.11. skirti ir atsaukti likvidatoriij, kai Viesijjij istaigij jstatymo nustatytais atvejais sprendima 

likviduoti {staigq. priima visuotinis dalininkij sus irinkimas; 
41.12. nustatyti {staigos veiklos rodiklius; 

41.13. nustatyt {staigos vi klos vertinimo kriterijus; 
41.14. priimti sprendimq del {staigos metiniij finansiniij ataskaitij rinkinio audito kitais, nei nurodyta 

Viesijjij jstaigij jstatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriij ar audito jmon^; 

41.15. nustatyti {staigos vidaus kontroles tvarkq; 
41.16. priimti sprendimq del {staigos tapimo kitijjuridiniij asmenij steigeju ar dalyviu; 
41.17. tvirtinti {staigos valdymo strukturq ir pareigybiij sqrasq; 
41.18 nustatyti paslaugij, darbij bei produkcijos kainas ir tarifus ar jij nustatymo taisykles; 
41.19. nustatyti' iformacijq, kui pateikiama visuomenei apie {staigos veiklq; 
41.20. priimti sprendimq del Viesijjij jstaigij jstatymo ll1 straipsnyje nurodytij funkcijij centralizuoto 

atlikimo; 
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41.21. jvertinus {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) siulymus, tvirtinti Istaigos 
direktoriaus pateikt^ |staigos metines veiklos ataskait^; 

41.22. tvirtinti |staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) meting veiklos ataskait^; 
41.23. nustatyti spec ialiuosius reikalavimus |staigos tarybos (kolej alaus valdymo organo) nariams ir 

Virtinti tarybos sudetj ir viesai jq. skelbti; 
41.24. rinkti ir atsaukti kolegialiij organu na .us, jeigu koleg ilus organai numatyti |statuose; 
41.25. spr^sti kitus Jstatuose ar kituose teises aktuose visuotinio dalininkij susirinkimo 

komnetencijai priskirtus klausimus. 
42. Visuotinj dalininkp susirinkim^ saukia Jstaigos c rektorius. Susi/mkimo saukimo iniciatyvos 

teis? turi ir dalir nkai. 
43. Kiekvienais metais per ketui,) menesius nuo (staigos finansinip meti| pabaigos turi jvykti eilinis 

visuotinis dalininkij susirinkimas. (staigos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkp susirinkimui privalo 
pateikti (staigos metinip finans liq ataskaitij iakin ir praejusip fmansiniq metp Jstaigos veiklos ataskait^. 
Neeilinis ■ suotinis da ninkp susirinkimas gali buti saukiamas Jsta ;os dalininkij (-o) bei direktoriaus 
iniciatyva teises aktij nustatyta tvarka. 

44. Apie saukiam^ visuotinj da .nki4 sus inkim^ Jstaigos direktorius ne veliau kaip pries 14 dienp 
iki visuotinio dalininkp susirinkimo dienos pranesa kiekvienam dalininkui issii}sdamas registruot^ laisk^ 
adresu, kurj da) ikas nurod^s (staigai, ar jteikdamas pranesim^ pasirasytinai ar elektroniniij rysip 
priemonemis. ^ sue nis dalininkp susirinkimas gali buti saukiamas nesilaikant siame punkte nurodyto 
termmo, jei su tuo rastiskai sutinka visi dalininkai. 

45. (staigos dalininkai turi teis? balsuoti rastu del is anksto paskelbto visuotinio dalininkp 
susir iikimo posedzio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendim^ jsta ;os direktoriui. Dalininko 
sprendimas turi buti pasirasytas. Sprendimas, atsiqstas elektroninip rysip priemonemis, turi buti pasirasytas 
saug i elektron' '■ iu parasu, sukurtu saugia paraso formavimo jranga r patvirtintu galiojanciu kvalifikuotu 
sertifikatu, arba suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidzia uztikrinti teksto vientisump ir 
nepakeiciamump. (stc gos direktorius dalininko sprendimp pateikia visuotiniam dalininkp susirinkimui 
posedzio metu. Da ninko, nedalyvaujancio posedyje ir del svarstomo klausimo pateikusio savo sprendimp 
rastu, balsavimas yra jskaitomas j posedzio kvorump ir posedzio rezultatus. Posedzio protokole pazymima, 
kad atitinkamas dalininkas balsavo rastu. 

46. Visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimai priimami paprasta visp susirinkime dalyvaujancip 
dalir nkp balsp dauguma, isskyrus sprendimus del jstaigai nuosavybes teise priklausancio ilgalaikio turto 
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarp ar jkeitimo, del (staigos reorganizavimo ir 
reorganizavimo splygp tvirtinimo, Jstaigos pertvarkymo, likvidavimo ir jo atsaukimo, valstybe arba 
savivaldybe, arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir savivaldybe yra tos pacios jstaigos dalininkes, turi 
sprendziamojo balso teis^. Negali buti priimtas kitoks sprendimas, negu tas, uz kurj balsuoja valstybe ar 
savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendziamojo balso teisq; turi valstybe. Visuotiniame 
dalininkp susirinkime dal ika turi po vienp balsp, iskyrus Svietimo, mokslo ir sporto ministerijp, kuri turi 
3 balsus. 

47. jstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo jstatyme nustatytas ir sias 
funkcijas: 

47.1. koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uztikrinimo sistemos ;yvendinamp; 
47.2. svarsto jstaigos direktoriaus teikiamus jstaigos strakturos pertvarkos planus ir teikia siulymus 

jstaigos savininkui (visuotiniam dalininkp susi n] mui); 
47 3. nustato jstaigos darbuotojp (isskyrus direktorip) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus; 
47.4. nustato bendrp mokymosi vietp skaicip, atsizvelgdama j galimybes uztikrinti profesinio 

mokymo kokyb^, ir apie tai informuoja Svietimo, mokslo ir sporto ministerijp; 
47.5. svarsto jstaigos direktoriaus pateiktp jstaigos meting pajamp ir islaidp spmatp ir tvirtina sios 

spmatos jvykdymo ataskaitp; 
47.6. iki kiekvienp metp kovo 1 dienos jvertina ir teikia siulymus jsta ;os visuotiniam dalininkp 

susirnkimui del jstaigos ( rektoriaus pateiktos jstaigos metines veiklos ataskaitos; 

47.7. savo sprendimus skelbia viesai jstaigos interneto svetaineie ir anie savo sprendimus informuoja 
visuotini dalininkp susirinkimp; 
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47.8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas lituose teises aktuose ir Jstatuose. 
48. {staigos visuotinis dalininkij susirinkimas tvirtina |staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) 

sudetj is 9 deleguotij nariij. Si^ taryb^ sudaro vienas mokiniij atstovas, vienas mokytojij atstovas, vienas kitij 
darbuotoju atstovas, vienas Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, 4 socialinivj partneriij atstovai, 
vienas regiono tarybos atstovas. 

49. Jstaigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nariu gali buti tik nepriekaistingos reputacijos, kaip 
ji apibrezta Svietimo jstatyme, asmuo. Sios tarybos nariu negali buti valstybes politikai ir politinio 
(asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai. Spec aliuo us reikalavimus tarybos nariams nustato (staigos 
visuotinis dalininkij sus ik-'mas. 

30. Vien^ (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) narj deleguoja visuotinis mokinii} 
susirinKimas, viemj. - mokytojai, vien^ - kiti darbuotojai, kiti 6 tarybos (kolegialus valdymo organas) nariai 
atrenkami svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) 
sudeti viesai skelbia (staigos visuotinis dalininkp susirinkimas. 

51. Pradedamas eiti pareigas (staigos taryboje (kolegialus valdymo organas) jos narys posedyje 
pasiraso jsipareigojim^ vadovautis (staigos ir visuomenes interesais ir sqziningai atlikti Profesinio mokymo 
istatyme ir kituose (statymuose nustatytas funkc as. 

52. Uz veiklq (staigos taryboje (kolegialus valdymo organas) teises aktq nustatyta tvarka socialinivj 
partneriij atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama (staigos lesomis pagal faktinj atidirbtvj valandvj 
sKaicivj. Valandos jkainj nustato (staigos < rektorius. 

53. (staigos taryba (kolegialus valdymo organas) visij tarybos narivj balsvj dauguma is savo narivj 
renka ir atsaukia tarybos pirmininbj. Tarybos pirmininku negali buti (staigos personalui priklausantis asmuo 
ar mokinys. 

54. (stajgos taryba (kolegialus valdymo organas) tvirtina savo darbo reglamentcj. Taryba sprendimus 
priima paprasta posedyje dalyvaujancivj tarybos narivj balsvj dauguma. Jeigu posedyje dalyvaujancivj tarybos 
narivj balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos posedziai yra teiseti, jeigu juose 
dalyvauja ne maziau kaip du trecdaliai tarybos narivj. Savo sprendimus taryba skelbia viesai (staigos intemeto 
svetaineje. 

55. Jeigu (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) narys netinkamai vykdo (statvj, tarybos darbo 
reglamento ar Profesinio mokymo jstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto jsipareigojimo arba nepasiraso 
Profesinio mokymo jstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto jsipareigojimo, tarybos pirmininkas turi teis? 
kreiptis j t^ narj paskyrusj asmenj su prasymu deleguoti kitq. tarybos narj. Po to kai deieguojamas kitas 
tarybos narys, (staigos visuotinis dalininkvj sus ik nas patvirtina naujos sudeties taryb^, jtraukdamas j j^ 
naujai deleguojamq narj. 

56. (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) kadencija - 5 metai. Tarybos kadencija pradedama 
skaiciuoti nuo (staigos visuotinio dalininkvj susirinkimo sprendimo del tarybos sudeties patvirtinimo 
jsigaliojimo dienos. Ne veliau kaip pries menesj iki tarybos kadencijos pabaigos turi buti tvirtinama naujai 
sudaromos tarybos sudetis. 

57. (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nario jgaliojimai pasibaigia: 
57.1. pasibaigus tarybos kadencijai; 
57.2. tarybos nariui mirus; 
57.3. tarybos nariui atsistatydinus; 
57.4. pasibaigus darbo sutarciai su (staiga; 
57.5. isbraukus tarybos narj - mokinj - is Mokinivj registro; 
57.6. atsaukus tarybos narj (statvj 54 punkte nustatytais atvejais. 
58. Jeigu (staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nario jgaliojimai nutruksta iki kadencijos 

pabaigos, nauj^ tarybos narj (statvj 49 punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo (asmenys) delegav^s 
(delegav?) tarybos narj, kurio jgaliojimai nutruko. Naujas tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai 
[staigos visuotinis dalininkvj susirinkimas patvirtina pakeist^ tarybos sudetj, apie jo paskyrimq. paskelbia 
tarybos pirmir.i akas ir tarybos narys pasiraso Profes dj mokymo jstatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyt^ 
jsxpareigojim^. 

59. (staigai vadovauja nepriekaistingos reputacijos (staigos direktorius, kurj 5 metams teises aktvj 
nustatyta tvarka vieso konkurso budu j pareigas skiria ir is jvj atleidzia (staigos visuotinis dalininkvj 
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susinnkimas. Pasibaigus kadenci ii, jis vel gales dalyvauti viesame konkurse ir pretenduoti dar 5 metamas 
tapb direktoriumi. Kadencijp skaicius nera ribojamas. Jeigu direkto us per savo 5 metp kadencijq. bus 
jvertintas gerai ir labai gerai, tokiam d;"ektoriui neberi^kes vertintis kompetencijij pakarto 'nai, jis gales is 
karto eiti j antr^ etap^ - konkurs^. 

oO. jstaigos direktorius: 
60.1. vadovaudamasis Darbo kodekso ir kitais teises aktais, priima ir atleid; La darbuotojus, sudaro 

darbo ir kitas sutart s, nustato darbuotojp darbo uzmokestj, t -:ko skatinimo priemones ir konstatuoja darbo 
pareigp pazeidimus, b rt: a pareigybip aprasymus; 

60.2. nustato jstaigos strukturinip padalinip tikslus, uzdavinius, funki jas, direktoriaus pavaduotojp, 
jslaigos strukturinip padalinip vadovp veiklos sritis; 

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

60.4. sudaro ir uztikrina mokiniams ir darbuotc ims saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 
splygas; 

60.5. organizuoja ir koordinuoja jstaigos veiklp; 
60.6. leidzia jsakymus, kontroliuoja jp vykdymp; 
60.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes; 
60.8. sudaro Jstaigos vardu sutartis; 
60.9. organizuoja jstaigos dokumentp saugp mp ir valdymp teises aktuose nustatyta tvarka; 
60.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja jstaigos turtp, lesas ir jomis disponuoja; rupinasi 

intelektuiiais, materialiniais, fmansiniais, informaciniais istekliais, uztikrina jp optimalp valdymp ir 
naudojimp; 

60.11. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojp profesiniu tobule mu, sudaro splygas 
tobulinti kvalifikacijp; mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro galimyb? 
atestuotis ir organizuoja jp atestacijp svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

60.12. inic uoja jstaigos savivaldos institucijp sudarymp ir skatina jp veiklp; 
60.13. atstovauja jstaigai kitose institucijose; 
60.14. dalj savo funkcijp teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 

pavaduotojams, jst gos skyrip vedejams; 
60.15. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems paprasius, dokumentus ir kitp 

informacb | apie jsta ;os veiklp; 
60.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais, nustato mokinip teises, 

pareigas ir atsakomyb^; 
60.17. kiekvienais metais teikia jstaigos tarybai (kolegialus valdymo organas) svarstyti ir jstaigos 

tarybai (savivaldos institucija) vertinti savo metp veiklos ataskaitp bei viesai jp skelbti; 

60.18. nustato uzmokescio uz jstaigos teikiamas nenumatytas profesinio mokymo programose 

papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir kt.) dydj jstaigos 

direktorius, suderinqss su jstaigos taryba (savivaldos institucija); 

60.19. vykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas. 
61. Direktorius atsako uz Lietuvos Respublikos jstatymp ir kitp teises aktp laikympsi jstaigoje, uz 

jstaigos valdymp, bendruomenes narip inform a-1''mp, funkcijp atlil mp, nustatytp tikslp ir uzdavinip 
jgyvendinimp, jstaigos veiklos kokyb?. 

62. Nesant direktoriaus, jstaigai vadovauia vienas is jo pavaduotojp arba visuotinio dalininkp 
susir'nkimo paskirtas asmuo. 

VI SKYRIUS 
jSTAIGOS SAVIVALDA 

63. jstaigos savivalda vra jstaigos savivaldos institucijp visuma. 
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64. |staigoje veikia Jstaigos taryba (savivaldos ins.-tucija) ir Mokin i taryba, kurios svarsto |staigos 
veiklos bei tinansavimo klausimus ir pagal kompetencij^, nustatyt^ |statuose, priima sprendimus ir teikia 
siulymus {staigos direktoriui, atlieka visuomenin^ |staigos valdymo stebesenq. 

65. Si Jstaigos taryba (savivaldos institucija) yra auksciausia (stL.gos savivaldos institucija. (staigos 
taryba teikia (staigos mokiniij bendruomen?, mokytojp bendruomen?, tevq (rupintojp) bendruomen^, vietos 
bendruomen? demokratiniam Jstaigos valdymui, padeda spr^sti |staigos aktualius klausimus. 

66. (staigos tarybos (savivaldos institucija) kadencija - 3 metai. j (staigos taryb^ po 3 asmenis 
deleguoja: tevq (rupintojp) atstovus - visuotinis tevq (rupintojp) susirinkimas, mokytojus - mokytojp 
susirinkimas, mokinius - |staigos Molunip taryba, vietos bendruomenes atstovus - vietos bendruomene. 

67. jstaigos tarybos (savivaldos institucija) pirminink^ atviru balsavimu, paprasta balsp dauguma 
renka sios jstaigos tarybos nariai. 

68 jstaigos tarybos (savivaldos institucija) posedziai organizuojami ne reciau kaip du kartus per 
mems. Posedis teisetas, jei jame dalyvav a ne maziau kaip du trecdaliai jstaigos tarybos narip. jstaigos 
tarybos nutarimai pri nami posedyje dalyvaujancip balsij dauguma. jstaigos direktorius jstaigos tarybos 
posedziuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Kviestinis narys neturi balsavimo teises. 

69. Neeilinis jstaigos tarybos (savivaldos institucija) posedis turi buti saukiamas Istaigos tarybos 
pirmininko arba ne maziau kaip trecdalio jstaigos tarybos narip siulymu. 

70. jstaigos taryba (savivaldos institucija): 
70.1. teikia pasiulymus del jstaigos strategi. lip nkslp, uzdavin [ ir jp jgyvendinimo priemonip; 
70.2. svarsto ir aprobuoja jstaigos metinj veiklos planp, jstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus jstaigos 

veiklp reglamentuojancius dokumentus, teikiamus jstaigos direktor'-.us, 
70.3. teiiia siulymp (staigos direktoriui del jstatp pakeitimo ar papildymo, jstaigos vidaus strukturos 

tobulinimo; 
70.4. svarsto jsta ;os lesp naudojimo klausimus; 
70.5. isklauso jstaigos metp veiklos ataskaitas ir teikia pasiulymus Jstaigos direktoriui del jstaigos 

veiklos tobulinimo, vertina jstaigos direktoriaus metp veiklos ataskaitp ir teikia savo sprendimp del ataskaitos 
Jstaigos vi motiniam dabninkp susirinkimui; 

70.6. svarsto jstaigos mokytojp, mokiniu r bendruomenes na p iniciatyvas ir teikia siulymus jstaigos 
direktoriui; 

70.7. teikia siulymus jstaigos direktoriui del jstaigos darbo tobulinimo, saugip mokinip ugdymo ir 
darbo splygp sudarymo, talkina formuojant jstaigos materialinius, fmansinius ir intelektinius isteklius; 

70.8. svarsto jstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus; 
70.9. teikia siulymus visuotiniam dalininkp susirinkimui del jsta ;os materialinio aprupinimo, veiklos 

tobulinimo r kitais klausimais; 
70.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir jstatuose. 
71. jstaigos taryba uz savo veiklp vienp kartp per metus atsiskaito jp rinkusiems jstaigos 

bendruomenes nariams. 
72. jstaigos Mokinip taryba - jstaigos mokinip savivaldos institucija, atstovaujamuoju budu jstaigoje 

igyvendinanti mokinip savivaldos teisq;. 
73. jstaigos Mokinip tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinip susirinkimo metu 2 metp 

kadencnai. jstaigos Mokinip tarybai vadovauja jstaigos Mokinip tarybos narip isrinktas tarybos pirmminkas. 
jstaigos Mokinip taryba inicijuoja ir padeda organizuoti jstaigos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 
programas, teikia pasiulymus del ugdymo ir mokymo orgauzavimo, socialines veiklos, organizuc;a 
savanor [ judejimp, dalyvauja reng.ant jstaigos veiklp reglamentuojancius doKumentus, svarsto jstaigos 
direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del jstaigos veiklos organizavimo, deleguoja narius j jstaigos 
tarybp (savivaldos institucijp). 

74. jstaigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos. 



11 

VII SKYRIUS 
DARBUOTOJ1.J PRIEMIMAS I l)ARB/\, ,iy DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA 

75. Mokytc^jai j darb^ priimami ir atle..izian is io svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 
tvarKa. Kiti darbuotojai j darb^ priimami ir atleidziami is jo Darbo kodekso nustatyta tvarka. jstaigos 
darbuotojp (isskyrus direktorip) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus nustato {strigos taryba 
(kolegialus valdymo organas). 

76. Su jstaigos darbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises aktuose 
numatytos darbo sglygos ir socialines garantijos. 

77. Jstaigos direktoriaus, jo pavaduotojij darbo apmokejimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes 2010 m. geguzes 26 d. nutarimu Nr. 598 „Del Viesiyg jsta -p, kurhj savininke yra valstybe arba 
kai valstybe turi daugumg balsp visuotiniame dalininkg susirinkime, vadovg darbo apmokejimo" (toliau - 
Nuta imas). Jstaigos direktoriaus menesine alga susideda is pastoviosios ir kintamosios dalii}. Pastovioji dalis 
nustatoma koeficientais pagal Nutarimo 1 piiedg. B mtamoji dalis nustatoma finansiniams metams, 
atsizvelgiant J praejusiij fmansiniij metij konkrecius Jstaigos veiklos rezultatvj vertinimo rodiklius. Konkrecius 
Jstaigos veiklos vert'idmo rodiklius bei menesines algos kintamos, )s dalies dydj nustato Jstaigos visuotinis 
dalininkg susirinkimas, kai valstybe turi daugum^ balsp visuotiniame dalininkLj susirinkime, arba Jstaigos 

savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija, kai Jstaigos savininkas yra valstybe. Jstaigos 
direktoriaus pavaduotojams al&ginimai nustatomi 10-20 procentg mazesni uz Jst£ gos direktoriaus 
menesines algos dydj. 

78. Jstaigos d^eKtonaus pavaduotojai, skyng vedejai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 
tobulina kvalifikacijg ir atestuoiami, direktoriaus veikla verl.nama svietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatyta tvarka. 

VIII SKYRIUS 
JSTAIGOS TURTAS IR LESOS, ,jy NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS 

KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA 

79. Jstaiga turtg valdo, naudoja ir disponuoja juo jstatymi} ir kitij teises aktp nustatyta tvarka. 
80. Jstaigos lesos: 
80.1. valstybes ir savivaldybig biudzetij lesos; 
80 2. dalininkvj skiriamos lesos; 
80.3. Uzimtumo fondo lesos; 
80.4. tarptautiniii ir uzsienio fondij ir organizacijij skir amos lesos; 
80.5. lesos, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos jstatymg; 
80.6. socialinip partnerip lesos; 
80.7. kitos teisetai gautos lesos. 
81. Jstaigos lesos naudojamos teises aktuose nustatyta tvarka. 
82. Jstaiga buhaltering apskailg tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teises aktuose nustatyta 

tvarka. 
83. Jstaigos finansine veuda kontroliuojama teises aktuose nustatyta tvarka. 
84 Jstaigos veiklos prieziurq. atlieka visuotinis dab'ninkp susirinkimas teises aktuose nustatyta tvarka. 

IX SKYRIUS 
JSTAIGOS MATERIALINiy VERTYBiy NURASYMAS IR REALIZAVIMAS 

85. Jstaiga nereikalingq. arba nef;nkamcj (negalim^) naudoti nuosavybes teise valdom^ materially j 
crumpalaikj turt^ nuraso Jstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Ugalaikis materialusis turtas nurasomas, 
pritams visuotiniam dalininkq susirinkimui. 
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86. jstaiga sitilymus del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos pagrindais 
valdomo matenaLojo ilgalaikio turto nurasymo teikia panaudos dave il. 

87. Jstaiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra Svietimo, mokslo ir sporto 
ministeKjOS sutikimas, priima sprendimus del valstybes nel ■Inojamij 4 daikti}, kurie joms perduoti valdyti, 
naudoti ir jais disponuoti patike^mo teise pagal patikejimo sutarbs, pripazinimo nereikalingais arba 
netinkamais (negalimais) naudoti. 

X SKYRIUS 
FILIALV TR ATSTOVYBiy STEIGIMO BEIJIJ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

88. |staigos filialus ir atstovybes steigia bei jp veikl^ nutraukia visuotinis dalininkq susirinkimas savo 
sprendimu. |staigos filialas ar atstovybe veikia pagal {staigos direktoi ms patvirtintus nuostatus. 

89. Jstaigos direktonus skiria ir atsaukia Istaigos filialp 'r atstovybiij direktonus. 

XI SKYRIUS 
DOKUMENTTJ IR KITOS INFORMACIJOS APIE {STAIGOS VEIKI A PATEIKIMO 

DALININKAMS TVARKA 

90. Daiuunko reikalavimu rastu ne veliau kaip per 7 dienas nuo re calavimo gavimo dienos |staigos 
dokumentai jam pateik. ami susipazinti jstaigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoje jslaigos direktoriaus 
nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siij dokumentp kopijos dalininkui gali buti siunciamos 
registruotu laisku adresu, kun dalininkas nurod^s jstaigai, arba jteikiamos pasirasytinai ar elektroninip rysip 
priemonemis. 

91. Jstaigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija daUninkams pateikiama neatlygintinai. 

XII SKYRIUS 
VIESyJV PRANESIMV IR SKELBIMTJ PASKELBIMO TVARKA 

92. Kai jstaigos pranesimai turi buti paskelbti viesai, jie skelbiami jstaigos intemeto svetaineje ir 
Valstybes jmones Registry centro leidziamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinii4 asmenp viesi pranesimai". 

93. Kiti jstaigos pranesimai dalininkams ir kitiems asmenims siunciami registruotu laisku arba 
jteikiami pasirasytinai ar elektroniniij rysirj priemonemis. Kai pranesimai dalininkui siunciami registruotu 
laisku, jie siunciami adresu, kurj dalininkas nurod^s Jstaigai. Skubus pranesimai gali buti perduoti 
elektroniniij rysir} priemonemis, originalai t^ paciq dien^ issiunciam: idresatui registruotu laisku ar jteikiami 
pasirasytinai, 

94. Uz pranesimrj issiuntim^ laiku ar jij jteikim^ pasirasytinai atsako jstaigos direktorius. 

XIII SKYRIUS 
INFORMACIJOS APIE JSTAIGOS VEIKL4 PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA 

95. jstaigos veiklos ataskaita kartu su audituotu metinip finansiniij ataskaitij rinkiniu ir auditoriaus 
isvada tm buti pateikti Juridiniq asmenp registro tvarkytojui ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio 
v:suotinio dalininkij susirinkimo paskelbti jstaigos intemeto svetaineje. 

96. jstaiga privalo ne veliau kaip iki kitij metp geguzes 1 dienos paskelbti praejusiq finansiniij metvj 
valstybes ir nuosavybes teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskait^ jstaigos 
intemeto svetaine:e. 

97. Kita informacija, kuri patt-dama visuomenei ir kuri^ nustato visuotinis dalininkij susirinkimas, 
skelbiama jstaigos intemeto svetaineje. 



98. rretiesiems asmemms turi buti sudarytos s^lygos su {staigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei 
iteikiama informacija susipazinti {staigos buveineje |staigos darbo valandomis. 

XIV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

99. jstatp pakeitimus tvirt la visuotims dalininkp susirinkimas. 
100. {statai gali buti keiciami visuotinio dalininkij susirinkimo, Jstaigos direktoriaus ar |staigos 

raryoos (kolegialaus valdymo organo) iniciatyva. Jstaigos jstatai keiciami Viesigij jstaigij jstatyme nustatyta 
tvarka 

101. Jstaiga gali buti reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama, vykdoma Jstaigos strukturos 
pertvarka Civiliniame kodekse, Viesiyi} jst .gi4 jstatyme ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka. 

102. Kiti jstaigos valdymo ir veiklos klausimai, neaptarti jstatuose, sprendziami Civiliniame kodekse, 

ViesuiH jstaigij jstatyme ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka. 
103. jstaiga turi intemeto svetaine, atitinkanci^ teises.aktuose nustatytus reikalavimus. 

Sie jstatai nasirasyti 2020 m. d. 0$ 

Visuotftio, dam^nkp 

susirinkimo 2020 m. , 

protokolo Nr. nutanmu 
igalioto asmens 

(vieta) 

arasas) (varaas, payapde) 
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