IREGISTRUOTA

VieSosios istaigos Daugq technologijos ir verslo mokyklos

t"

istatai

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viesosios istaigos Daugq technologijos ir verslo mokyklos istatuose (toliau - fstatai)
nustatoma Viesosios istaigos Daugq technologijos ir verslo mokyklos (toliau - lstaiga) teisine forma,
priklausomybe, savininko tei..r ir pareigas igyvendinanti institucija, buveind, mokyklq grupe'
rnokymo kalba, mokymosi forma(-os), profesinio mokymo organizavimo formos, mokymo
paskirtis, 'organizavimo
ru5ys, tikslas,
bfldas (-ai), veiklos teisinis pagrindas, veiklos sritys
pro..ro
uZdaviniai,-firnkcijos, kvalifikacij4 ir mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimas'
priemimo
asmens tapimo dalininku ir dalininko teisiq pardavimo kitiems asmenims, naujq dalininkq
ir dalininiq ina5q perdavimo {staigai tvarka, visuotinio dalininkq susirinkimo kompetenctja, jo
mo ir atleidimo tvarka, dokumentq ir kitos
su5aukimo
skelbimq paskelbimo bei
pranesimq
tvarka, filialq ir atstovybiq steigimo ir jq
veiklos nutraukimo tvarka, {staigos veiklos organizavimas ir valdymas, savivalda, darbuotojq
jr+ naudojimo
priemimo i darb4, jq darbo apmokejimo tvarka, mokytojq atestacija, lesq Saltiniai,
ivarka ir finansines veiklos kontrole, lstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarka.
2. Oficialusis profesinio mokymo istaigos pavadinimas VieSoji istaiga Daugq
trumpasis pavadinimas DTVM. {staiga iregistruota Juridiniq
technologijos ir verslo

ir

ir
informacijos
informacijos

ir

-okyklu,

juridinio

-

-

-

190961010
3. {staiga veikl4 pradejo 1929 metais.
4. istaigos teisine forma - vie5oji fstaiga. [staigos priklausomybe

asmeil+ registre,

asmens kodas

5. |staigos dalininkai yra: Lietuvos Respublika (toliau

savivaldybe,
- juridinio asmens kodas

-

-

- valstybine.
valstybe), Alytaus rajono

18871 8528.

6. Valstybes kaip fstaigos dalininkes teises ir pareigas fgyvendina Lietuvos Respublikos
adresas
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinds
Vilnius, A. Volano g. 2.
7.fUoryftq grupe -profesinio mokymo fstaiga. lstaigos pagrindine paskirtis -profesinio
mokymo istaiga, teikianti pirmini ir tgstini profesini mokym4'
8. lstaigos buveines adresas - Alytaus rajonas, Daugai, ELero g. 30'
9. MokYmo kalba - lietuviq.
10. Motymas r,ykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio,
neformaliojo profesinio mokymo programas, i5duodami kvalifikacrj4 ir mokymosi

-

tgstinio bei

pasiekimus iteisinantys dokumentai.
11. Mokymosi formos ir mokymo proceso otganizavimo btdai:
proceso organizavimo
f f . f . grupinio mokymosi forma, kasdienis ir nuotolinis mokymo
b[das;
nuotolinis mokymo proceso
11.2, pavienio mokymosi forma, savaranki5kas

ir

organizavimo budas.
12. Profesinio mokymo organizavimo formos:

l2.l.mokyklineprofesiniomokymoorganizavimoforma;

nustatyt4

12.2
13.
veiki

forma'

teisini savaranki5kum4' istatymq
sv9' lstaigos veiklos laikotarpis

L

neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. {staiga yra paramos gaveja. {staiga
yru p.ino nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su
vatstybes herbu ir savo pavadinimu, s4skaitas bankuose, savo atributik4'
14.fstaiga savo veikl4 grindLialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Rispublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikot ui.Sqiq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
naudojimo ir disponavimo
istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo,
aktais ir {statais.
teises
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, kitais

:"o iro,Vr"u,

II SKYRIUS
IR FUNKCIJoS'
ISTAIGos vEIKLos sRIrYS, RfiSYS, TIKSLASI9ZD4yIIIIJ
ISDAVIMAS
MSKYM6SI PASIEKIMUS ITEISINANdTTT DOKUMENTU
15. lstaiga turi pagrinding ir nepagrindinq veiklos sritis'
16. |staigos pagrindine veiklos sritis - Svietimas'
17. lstaigos pagrindine Svietimo veikl

18. {staigos kitos Svietimo veiklos ru
Statistikos
m. sPalio 3
(toliau - Ek
1 8. 1. pagrindinis ugdymas (85.3 1.10);
18.2. vidurinis ugdYmas (85.31);
18.3. kitas mokYmas (85.5);
18.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas (85'51);
1 8.5. kultlrinis Svietimas (85.52);
18.6. vairavimo mokyklq veikla (85.53);
18.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas (85'59);
18.8. Svietimui bldingq paslaugq veikla (85'60)'
19. lstaigos nepagrindine veiklos sritis - kita, ne Svietimo veikla.

2
generalinio
klasifikator
(EVRK

20. fstalgos kitor, ne Svietimo veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos rrSiq

klasifikatoriq (EVRK 2 rcd.):
20.1. vienmediq augalq auginimas (01'l);
20.2. datgiamediq augalq auginimas (01'2);
(01'11);
20.3. gr[Jiniq (i5skyrus ryzius), ankstiniq ir aliejingq seklq augalq auginimas
20.4. ma5inq remontas (33.12);
(5-20);
20.5. varikliniq transporto priemoniq technine prieZilra ir remontas
20.6. kitas keleivinis sausumos tranSportas @9'39);
20.7. krovininis keliq transportas (9'41);
20.8. poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20);
20.9. vaikq poilsio storyklq veikla (55'20'20);
veikla (55'30);
20.I0.poilsiniq transporto priemoniq, priekabq aik5teliq ir stor'yklaviediq
20.lL kita apgyvendinimo veikla (55'90);
20.12. maitinimo ir gerimq teikimo veikla (56);
paslaugq veikla (56'2);
20.I3.pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitq maitinimo
augq teikim
20.14.
20.|5.ojimonekileksploatavimas(68.20);oma(77
'31);
ii irenginiq
20.16.

20.17 . kompiuterirl nuoma (77 '33'10);
veikla (88'9);
20.18. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo
socialinio darbo
20.lg.kita, niekur tcitur nepiiskirta, nesusijusi su apgyvendinimu

veikla (88.99);

i
20.20. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio

l"

'a/

dafto

su pag\-\ enu-iiais

i

a3i::'.--:-'-

=:-:

asmenimis veikla (88. 1 0);
20.2L kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla t96.091.
21. [staiga turi teisg uZsiimti istatymq nedraudZiama fikine-komercine reikla- kuri Fa
neatsiejamai susijusi su {staigos veiklos tikslu.
22. {staigos veiklos tikslas - tenkinti vie5uosius interesus r,ykdant Svietimo ir profesinio
(ar)
pagrindinf, vidurini i5silavinim4, kvalifikacij4
puaeti asmeniui

mokymo veikl4,
igyti
Siuolaikini
kompetencijas, atilinkandias
-oktlo, technologijos, ekonomikos
padedandias jam isitvirtinti ir konkuruoti kintandioje darbo rinkoje.
23. lstaigos uZdaviniai:

23.1. teikti vidurini

ir

ir

ir kultlros lygi,

pagrindini ugdym4, formalqii pirmini, tqstini

ir

neformalqil

profesini mokym4;
23 .2. sudaryti s4ly gas kvalifi kacij ai tobulinti ir persikvalifikuoti ;
23.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
23.4. sudaryti s4lygas mokiniams i5siugdyti bendrqsias ir kvalifikacijq kompetencijas;
23.5. pletoii bendradarbiavim4 su darbdaviais ir socialiniais partneriais.
24. {staigos funkcijos:
24.1. igyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas;
2a.2. pigrindini, viJurini ugdym4 ir formalqji pirmin!, tgstini bei neformalqji profesini
mokym4 organizuotl bei piofesinio mokymo programas rengti pagal Profesinio mokymo istatyme,
nustatytus
Svieiimo isiatyme, Neigatiqjq socialines integracijos istatyme ir kituose teises aktuose
reikalavimus;
24.3. organizuoti ugdymo ir mokymo proces4;
24.4. sudaryti saly[as veikti mokiniq-organizacijoms, padedandioms tenkinti savirai5kos
ir saviugdos poreikius;
24.5. te\ktiinformacin E pagalb;, uZtikrinti profesinio orientavimo paslaugq teikim4;
24 6 . sudaryti s41y gas I stai go s darbuotoj ams tobulinti kvalifi kacij 4;
24.1. atlikti [staigos vidaus vertinim4;
24.g. uZtikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mokymosi ir darbo aPlink4;
24.9. uLtik,rtnti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo kokybg;
24.I0.vie5ai st<itUti informacij4 apie [staigos veikl4 teises aktuose nustatyta tvarka;
24.lL atlikti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas.
mokymosi pasiekimus iteisinandius
25. fstaiga atitintamo lygio kvalifrkacijos
dokumentus i5duoda Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka'
.

ir

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS
turi teisg:
pagrindini, uiO*itti ugdym4, formalqii pirminf, tgstini bei neformalqii

26. [staiga,igyvendind amaiaipavest4 tiksl4 ir uZdavinius,

26.f

. vikd'ii

profesinimokym4;

. -_ _-^^+^r-.^ :-^^1,,,^,
.2. piinkti profesinio mokymo organizavimo ir mokymo formas. metodus ir mokymosi
.
veiklos bldus;
. programas ir:, (ar)
,---\ jt+
Ze

26.3. teises aktq nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo
modulius, dalyvauti ren giant profesinius standartus ;
juo teises aktuose
26.4. pirkti ar kitaip isigyti turt4, ji valdyti, naudotis ir disponuoti
nustatYta tvarka;
teise
26.5. sudaryti sutartis bei prisiimti
tais
26.6. nustatyti teikiamq Svietimo
igas
atvejais, kai jq ,r.nr'rrtuto Lietuvos
(dalininkq susirinkimas) ;
igyvendinanti institucij a

isi
ar
Respublil'

aslau
ybe

I

4

26.7. gautiparamql.ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme nustatyta tvarka;
26.8. istatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka tureti s4skaitas bankuose ir

t\v

naudoti le5as;
26.9.verstis istatymqnedraudZiamatkine komercine veikla, kuri yraneatsiejamai susijusi
su {staigos veiklos tikslu;
26.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
26.1I. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
26.12. gavus asmens kompetencijq ivlrtinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacij4

jos dalies kompetencijas;
26.13. iskaityti asmens bendrojo ugdymo technologijq dalykq mokymosi, asmens
neformaliojo profesinio mokymosi ar savi5vietos bldais lgytas kompetencijas kaip dali profesinio
mokymo pro gramo s teise s aktq nustaty ta tv atka;
26.14. tureti kitas teises, numatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
arba

27. lstaigos pareigos:

27.1. tureti licencij4 vykdyti formalqji profesini mokym4 ir su profesiniu mokymu
susijusi4 veikl4 bei uZtikrinti profesinio mokymo kokybg;
21.2. informuoti [staigos savinink4 (visuotinf dalininkq) susirinkim4 ir visuomenq apie
profesinio mokymo kokybes uZtikrinimo priemones, valstybes skinq le5q naudojim4, apie {staigos
hnansing ir uking veikl4, fstaigos i5orinio kokybes ivertinimo bei vidines veiklos kokybes
uZtikrinimo rezultatus

;

27.3.laikuteikti atitinkamoms institucijoms informacij4, reikaling4 profesinio mokymo
sistemos valdymui ir stebesenai;
27.4. igyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas,
vykdyti mokiniq profesin!konsultavim4 ir informavim4 isidarbinimo galimybiq klausimais;
27.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, prie5gaisrinius ir
visuomends sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas, uZtikrinti profesinio mokymosi
s4lygq atitikti profesiniams standartams, nuolatini mokymo turinio ir mokymo metodq atnaujinim4;
21.6. vykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing-buhaltering ir statistinq informacij4
bei teises aktuose nustatyta
{staigos dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokesdius lstatuose
tvarka;
27.7. stdaryti s4lygas mokytojams, {staigos vadovui ir kitiems ugdymo ir mokymo
procese dalyvaujantiems asmenims keisti ar tobulinti savo kvalifikacrj4;
27.8. vykdyti kitas lstatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas pareigas.

-

IV SKYRIUS
TAPIMO ISTAIGOS DALININKU IR DALININKO TEISIU PARDAVIMO
KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI
TVARKA
28. {staigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Vie5qiq
perdavgs [staigai ina54 ir turi Vie5qjq istaigq istatymo
istaigq istatymo ir Irtut l nustatyta tvarka yra
pat
asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos {statq ar
ir {statq nustatytas dalininko teises, taip
istatymq nustatYta tvarka.
29.jstaigos dalininkas gali blti fizinis arba juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso
mokymo
neturinti valstybes iur., orgurrizaciia. Reikalavimus valstybes ir savivaldybes profesinio
s Re spubliko s Vyriausybe.
istai go s dalininkams tvirtina Lietuvo
30. Tas pats hzinis arba juridinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturinti
valstybes nards organizacija, i5skyrus savininko
savivaldybes institucijas ir istaigas, negali buti
profesinio mokymo istaigq dalininku, turindiu d
31. Asmuo gali tapti nauju dalininku,
tokia tvarka:
ar kitais bfldais igijgs) dalininko teises. Asmuo priimamas dalininku

]U

tir

5

<J

31.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia fstaigos vadovui praSym4 juo tapti;
asmens pra5yme turi blti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisind forma, kodas,
buveine, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas pritarimas fstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens
numatomas ina5as i dalininkq kapitalq, Sio ina5o dydis (kai numatomas inaSas - pinigai) ar verte (kai
numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) eurais ir ina5o perdavimo lstaigai terminas;
31.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
31.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4,
pageidavgs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs lstaigai savo pra5yme nurodyt4 ina54.
32. Dalininko teises igrjEs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
32.L. apie tai, kad igijo dalininko teises, ra5tu prane5a fstaigos vadovui ir kartu pateikia
jam dalininko teisiq igrjimE liudijanti dokument4 ar jo i5ra54; prane5ime turi bflti nurodyta:
dalininkas, kurio turetas dalininko teises asmuo igijo (frzinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas;
juridinio asmens pavadinimas); asmuo, igtjEs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardd,
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens
pavadinimas, buvein6, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo data;
32.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq ina5q vertg.
33. Pageidarusiam tapti dalininku asmeniui atlikus fstatq 31.3 papunktyje nurodytus
veiksmus ar dalininko teises fgijusiam asmeniui atlikus {statq 32.1 papunktyje nurodytus veiksmus,
fstaigos vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i [staigos dokumentus,
atsiZvelgdamas atitinkamai i[statq 32.2 papunkdio nuostatas ir 31.1 papunktyje nurodytuose
dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igijimo dat4.
34. Atlikus {statq 33 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo ina5q
vertg patvirtinantis dokumentas.
35. fstaigos dalininkas turi teisg parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes ir
savivaldybes dalininko teises gali b[ti parduotos ar kitaip perleistos kitiems juridiniams asmenims
Vie5qiq istaigq istatymo ir fstatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4,
naudojim4 ir disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir bUdais. Kiti fstaigos dalininkai dalininko teises
parduoda tokia tvarka:
35.1. apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi raStu praneSti fstaigos
vadorui (kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kainfl;
35.2.lstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranesimo gavimo dienos apie tai Istatq
45 punkte nurodytu bfldu informuoja kitus lstaigos dalininkus (kartu nurodo dalinink4, kuris
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kain4) ir {statq nustatyta tvarka Saukia
visuotini dalininkq susirinkim4 sprendimui del {staigos dalininko, kuris pirktq parduodamas
dalininko teises, priimti;
35.3. visuotiniame dalininkq susirinkime paai5kejus, kad uZ nustatyt4 kain4 dalininko
teisiq neperka ne vienas lstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas
parduoti kitam frziniam ar juridiniam asmeniui.'
36. Dalininkq ina5ai lstaigai perduodami tokia tvarka:
36.1. pinigai ine5ami i{staigos s4skait4;
36.2.materialusis ir nematerialusis turtas lstaigai perduodamas, suraSant turto perdavimo
aktq; akt4pasira5o turt4 perduodantis asmuo (savininkas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis
asmuo) ii Jstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu lstaigai pateikiama ir Sio turto vertinimo
ataskaita, kuri furi btlti sudary.ta ne veliau kaip pries 6 menesius iki turto perdavimo {staigai; turto
vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.

V SKYRIUS
IR VALDYMAS
ORGANIZAVIMAS
VEIKLOS
ISTAIGOS
3

7. f staigos veikla organizuoj ama pagal:.

6

ir lstaigos tarybos (kolegialus valdymo organas)
planq;
patvirtint4 f staigos strategini veiklos
37.2. lstaigos vadovo patvirtint4 fstaigos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi
{staigos taryba (savivaldos institucij a) ;
37.3. {staigos vadovo patvirtint4 {staigos rykdomq programq igyvendinimo plan4,
kuriam yra pritarusi {staigos taryba (savivaldos institucija).
:g. {staiga fgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.
ig.lstaiga turi aukSdiausi4 organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4, kolegialq valdymo
organ4 - lstaigos tarybEir vienasmeni valdymo organ4 - lstaigos vadov4.
40. Visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij a:
40.1. keisti [staigos istatus;
40.2. sprgsti klausim4 del naujq dalininkq priemimo;
40.3. priimti sprendim4 pakeisti [staigos buveing;
jo
40.4. skirti ir atSaukti i5 pareigq fstaigos vadov4, teises aktq nustatyta tvarka nustatyti
atlyginim4 ir jo darbo sutarties s4lygas. Visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo {staigos
vardu sudaro darbo sutarti su fstaigos vadovu irj4 nutraukia;
40.5. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtinti lstaigos metiniq finansiniq
37.1. {staigos vadovo parengt4

'

ataskaitq rinkini;
40.6. priimti sprendim4 del {staigos nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, ikeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis;
40.7. steigti arbalikviduoti lstaigos filialus ir atstovybes;
40.8. priimti sprendim4 pertvarkyti {st
40.9. priimti sprendim4 likviduoti lstai
o s4lygq tvirtinimo;
40.10. priimti sprendim4 del fstaigos
rustatytais atvejais
atsaukti
40.11. skirti
sprendim4 likviduoti {staig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas ;
40.12. nustatyti fstaigos veiklos rodiklius;

ii

40.13.
40.14.
nei nurodyta vie
imong;

re
likvidatoriq,
los
Ist
lj

kriterijus;
iniq frnansiniq ataskaitq rinkinio audito kitais,
6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriq ar audito

40.15. nustatyti lstaigos vidaus kontroles tvark4;

40.l6.priimti sprend-im4 del {staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeju ar dalyviu;
40.17. tvirtinti fstaigos valdymo struktfir4 ir pareigybiq s4ra54;
jq
taisykles;
40.18. nustatytiparl-urrgq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar nustatymo

40.l9.nustatyti informacij6,kuri pateikiama visuomenei apie {staigos veikl%
41.Z1.priimii sprendim4 def Vi.S,+iq istaigq istatymo 11r straipsnyje nurodytq funkcijq
centralizuoto atlikimo;
40.2L ivertinus fstaigos tarybos (kolegialaus vzildymo organo) si[lymus, tvirtinti {staigos
vadovo pateikt4 fstaigos metines veiklos ataskait4;
40.22.tviiinti fstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) metinq veiklos ataskait4;
valdymo
42.23. nustatyii sfecialiuosius reikalavimus lstaigos tarybos (kolegialaus
organo) nariams ir tvirtinti tarybos sudeti ir viesai j4 skelbti;
jeigu kolegialfls organai numatyti
40.24. rinkti ir at5aukti kolegialiq organq narius,
Istatuose;

ar kituose teises aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo

susirinkim? Saukia {staigos vadovas. susirinkimo Saukimo
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gali buti Saukiamas lstaigos
fstaigos veiklos ataskait4. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas
tvarka.
dalininkq- (-o)
'43. bei vadovo iniciatyva teises aktq nustatyta
susirinkim4
dalininkq
visuotin!
Apie Saukiam4
{staigos vadovas ne veliau kaip prie5
14 dienq iki visuotinio dalininkq susirinkimo dienos pranesa kiekvienam dalininkui i5siqsdamas
registruoi4 lai5k4 adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai, ar iteikdamas prane5imq pasira5ytinai ar
elJktroniniq rySir+ priemonemis. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali btti Saukiamas nesilaikant
Siame punkte nurodyto termino, jei su tuo ra3ti5kai sutinka visi dalininkai.
44.lstaigos dalininkaituri teisg balsuoti ra5tu del i5 anksto paskelbto visuotinio dalininkq
susirinkimo posedZio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendim4 {staigos vadovui. Dalininko
sprendimas iuri btrti pasira5ytas. Sprendimas, atsiqstas elektroniniq rySiq priemonemis, turi blti
pasiraiytas saugiu eliktroniniu paiaSu, sukurtu saugia para5o formavimo iranga ir patvirtintu
galiojandiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidLia
uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4. lstaigos vadovas dalininko sprendim4 pateikia
visuotiniam dalininkq susiiint<imui posedZio metu. Dalininko, nedalyvaujandio posedyje ir del
svarstomo klausimo pateikusio savo sprendim4 ra5tu, balsavimas yra fskaitomas i posedZio kvorumE
ir posedZio rezultatus. PosedZio protokole pafrmima, kad atitinkamas dalininkas balsavo raStu.
45. Visuotinio dalininkq susirinkimo
dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma' iSs
priklausandio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos,
s4ly gq
{stai go s reor ganizavimo ir reorganizavimo
utSu,lti*o, valstybe arba savivaldybe, arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir savivaldybe yra tos padios
bflti priimtas kitoks sprendimas, negu tas,
{staigos dalininkes, turi sprendZiamojo balso teisg. Negali
balso
uz kurf balsuoja valstybe ar savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamojo
teisg turi vatstybe. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkai turi po vien4 bals4, i5skyrus
Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4, kuri turi 3 balsus.
ir
46. {staigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo istatyme nustatytas
Sias funkcijas:

46.1. koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uZtikrinimo

sistemos

!gyvendinam4;

46.2. svarsto |staigos vadovo teikiamus fstaigos struktfros pertvarkos planus ir teikia
si[lymus {staigos savininkui (visuotiniam dalininkq susirinkimui) ;
46.3. nustato lstaigos darbuotojq (iSskyrus fstaigos vadov4) atrankos ir metines veiklos
vertinimo princiPus;
vietq skaidiq, atsiZvelgdama i galimybes uZtikrinti
46.4. nustato bendr4
uoja Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4;
profesinio mokymo kokybg, ir api
ir tvirtina
46.5. svarstoistaigosv kt4 {staigos meting pajamq ir iSlaidq s4mat4
Sios s4matos ivykdYmo ataskait4;
dalininkq
46.6. ikikiekvienq metq kovo 1 dienos ivertina ir teikia sillymus visuotiniam
susirinkimui del [staigos vadovo pateiktos lstaigos metines veiklos ataskaitos;
savo sprendimus
46.7. savo"sprendimus skelbia vie5ai lstaigos interneto svetaineje ir apie
informuoj a visuotini dalininkq susirinkim4;
46.8. atlieka kitas fijnk"ijur, nustatytas kituose teises aktuose ir [statuose.

organas)
atstovas,

susirinkimas tvirtina fstaigos tarybos (kolegialus valdymo
mokiniq atstovas, vienas mokytojq
Sia taryba
:"gqo vienas
uu', ui"ttut Svietimo' mokslo ir sporto ministerijos atstovas' 4
os atstovas.

but
nariu
SPecia

ali

inkimas.

s
s
s

alus valdymo organas) nari deleguoja visuotinis
kiti 6 tarybos (kolegialus valdymo
mokiniu susirinkimas, vien4-mokytojai, vien4-kiti darbuotojai,
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tarYbos

organas)
(kolegial

os narys

ai atlikti

im4
ir ki

posedyje
Profesini

lktq nustatyta tvarka
L'ii itu"-ts Pagal faktini

sos

bos nariq balsq dauguma i5 savo

negali btrti {staigos Personalui

o organas) nario igaliojimai pasibaigia:
55.2 -

tarybos nariui mirus;

)).J.
55.4.

s5.5.
55.6' at5aukus tarybos na4lstatq 54 p

reputacijos {staigos vadovas' kuri 5 metams.teisds
atleidlia visuotinis dalininkq
eigas skiria it

iijtl

susirinkimas.
58' {staigos vadovas:

5S.l.vadovaudamasisDarbokodeksoirkitaisteisesaktais,priimairatleidL\a
uZmokesti' taiko skatinimo

stato darbuotojq darbo
tvirtina PareigYbiq aPra5Ymus; gos vadovo
iq tikslus, uZdavinius' funkcij as' {stai
veiklos sritis;
lo ir sporto ministro nustatyta tvarka' sudaro

r darbuotojams
darbo s4lYgas;
5 8. 5

. organ

izuoiair koordinuoj

a {stai gos

veikl4;

saugias

ir sveikatai nekenksmingas
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8.6. leidZia isakymus, kontroliuoj a jr4 vykdym4;
58.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo gnrpes, metodines grupes;
58.8. sudaro fstaigos vardu sutartis;
58.9. organizuoja [staigos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktuose nustatyta
5

tvarka;

58.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja [staigos turt4, lesas ir jomis
jq
disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina
optimalq valdym4 ir naudojim4;
58.11. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojqprofesiniu tobulejimu, sudaro
s4lygas tobulinti kvalifikacijq mokytojams, specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams
r.rd*o galimybg atestuotis ir organizuoja jU atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka:

58.12. inicijuoja {staigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
5 8. 1 3 . atstovauj a lstaigai kitose institucij ose ;
vadovo
5 8. 14. dali savo funkcijq teisds aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti {staigos
pavaduotoj ams, lstaigos skyriq vedej ams;
58.15. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems papra5ius, dokumentus ir
kit4 inform acijq apie I stai go s veikl4;
58.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, nustato
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
58.17. kietvienais metais teikia {staigos tarybai (kolegialus valdymo organas) svarstyti ir
vertinti savo metq veiklos ataskait4 bei vie5ai j4 skelbti;
58.18. nustato uZmokesdio uZ [staigos teikiamas nenumatytas profesinio mokymo
programose papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir

kt.) dydi fstaigos vadovas, suderings su {staigos taryba(savivaldos institucija);
58.19. vykdo kitas teises aktuose ir {staigos vadovo pareigybes apra5yme nustatytas
funkcijas.
59.[staigos vadovas atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4st
funkcijq atlikim4, nustatytq tikslq
{staigoje, uZ [siaigos valdym4, bendruomenes nariq informavim4,
ir uZdaviniq igyvendinim4, {staigos veiklos kokybg'
60. Nesant lstaigos vadovo, fstaigai vadovauja vienas i5 jo pavaduotojq arba visuotinio
dalininkq susirinkimo paskirtas asmuo.

VI SKYRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA
61. [staigos savivalda yra {staigos savivaldos institucijq visuma.
62. [staiioje veikia lstaigos iaryba (savivaldos institucija) ir Mokiniq taryba, kurios
priima
svarsto [staigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4, nustatyt4 fstatuose,
sprendimus ir teikia sifllYmus
63. fstaigos taryba
Si lstaigos taryba telkia fstaigos mokiniq bendn
sprgsti fstaigos
bendruJmeng, vietos bendruomeng demokratiniam {staigos valdymui, padeda
aktualius klausimus.
64. lstaigos tarybos (sav
asmenis deleguoj a: tevq (rOpintojq)
mokytojq susirinkimas, mokinius

-

bendruomene.
paprasta balsq
65. lstaigos tarybos (savivaldos institucija) pirminink4 atviru balsavimu,
dauguma renka Sios lstaigos tarybos nariai'
ne rediau kaip du
66. {staigos tirybos-(savivaldos institucija)
ai {staigos tarybos
kartus per metus. Pisedis ieisetas, jei jame dalyvauia.ne

posedZiai
maLiau
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vadovas
nariq. {staigos tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq daYgu.ma. {staigos
nario teisemis. Kviestinis narys neturi
{staigos tarybos posedZiuor" guti dalyvauti kviestinio
balsavimo teises.
67. Neeilinis [staigos tarybos (savivaldos institucija) posedis turi btrti Saukiamas lstaigos
tarybos pirmininko arba ne mal.iaukaip treddalio {staigos tarybos nariq siUlymu'
68. {staigos taryba (savivaldos institucij a) :
jq igyvendinimo
6g.1. teilia pasiflymus del lstaigos itrateginiq tikslq, uZdaviniq ir
priemoniq;
tvarkos taisykles'
6g.2. svarsto ir aprobuoja fstaigos metinf veiklos plan4, [staigos vidaus
kitus {staigos veikl4 reglamintuojandius dokumentus, teikiamus [staigos vadovo;
vidaus
6g.3. teiicia-sillymq lstaigos vadovui del {statq pakeitimo ar papildymo, {staigos
strukturos tobulinimo;
68.4. svarsto {staigos le5q naudojimo klausimus;
vador'ui del
6g.5. i5klauso lstaigos metq veitlos rtaskaitas ir teikia pasiflymus lstaigos
{staigos veiklos tobulinimo ;
ir teikia
6g.6. svarsto lsiaigos mokytojq, mokiniq ir bendruomends nariq iniciatyvas
sillymus lstaigos vadovui;
saugiq mokiniq
og.z. teikia siulymus {staigos vadovui del lstaigos darbo tobulinimo,
finansinius ir
ugdymo ir darbo s4lygtl sudarymo, talkina formuojant [staigos materialinius,
intelektinius i5teklius ;
68.8. svarsto [staigos vadovo teikiamus kitus klausimus;
,iuty-rrs visuotiniam dalininkq susirinkimui del lstaigos materialinio

6g.9. teikiu
aprupinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

ir
6g.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose [statuose'
j4 rinkusiems fstaigos
69. {staigos tarybauZ savo ,rlina vien4 kart4 per metus atsiskaito
bendruomends nariams.
budu
70. Mokiniq taryba - [staigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujamuoju
savivaldos teisg'
[staigoj e igyvendinanti mokiniq
71. Mokiniq tarybos nariai deleguoj

taryba, (savivaldo s institucij
7

$.

2. lstaigoje gali veikti

VII SKYRIUS
JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
DARBA,
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I
ATESTACIJA
Svietimo, mokslo ir sporto ministro
iami i5 jo Darbo kodekso nustatytatvarka'
os ir metines veiklos vertinimo principus nustato
i5

jo

mos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teisds

VIII SKYRIUS
ISrArGosruRrASIRLEsosL{{NAUq9{y9lv,ARKA'FTNANSINES
VEIKLOS PRIEZIURA
VEIKLOS KONTROLE IR

TT.lstaiga 1uxt4 valdo,naudojairdisponuojajuoistatymqirkitqteisesaktqnustatyta
tvarka.
78. {staigos le5os:
78.i. valstybes ir savivaldybiq biudZetq leSos;
18.2. dalininkq skiriamos leSos;
78.3. UZimtumo fondo le5os;
skiriamos lesos;
78.4. tarptautiniq ir uZsienio fondq ir organizacrjq

Ts.5.le5os,gautoskaipparamapagaIlabdarosirparamosistatym4;
78.6. socialiniq Partneriq leSos;
78.7. kitos teisetai gautos le5os'
79.}staigosleSosnaudojamosteisesaktuosenustatytatvarka.
finansines aiaskaitas sudaro ir teikia teises aktuose
g0.
{staiga buhaltering apskaitqtvarko,

nustatytatvarka,

raic'
visuotinis

-:1-'^'-^.^k^'i,,^i^mo teise
81. {staigos finansine veikla kontroliuojama

g2. {staigos veiklos pri"zirrri:uirieka
nustatYta tvarka.

tvarka.
imas teisds aktuose

IX SKYRIUS
ISTAIG9S MATERIALINIU

vnnrvstu

NURASYMAS IR REALIZAyIMAS
alim4) naudoti nuosavybes te.is9 valdom4
tatyri tvarka' Il galaikis materialusis turtas

imui'
arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos

oti.

X SKYRIUS
gNT JU VEIKLOS NUTRAUKIMO
STEIG_IMb
FILIALU IR ATSTOVYBIU

TVARKA

l2
86' fstaigos filialus ir atstor,ybes steigia bei jq veikl4
nutraukia visuotinis dalininkq
susirinkimas savo sprendimu.
ut"rtouvuiveikia pagal {staigos vadovo patvirtintus
[staigos fifalas

*

nuostatus.

87' {staigos vadovas skiria ir at5aukia
{staigos filialq ir atstovybiq direktorius.

XI SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE
ISTAIGOS VEIKLA
PATEIKIMO DALI \INKAMS TVARKA
88. Dalininko reikalavimu ra5tu ne v

onemls.

ar kita informacija dalininkams pateikiama

vrEsurupRANEsrrntJlt:"1;hTpASKELBTMoT'ARKA
90' Kai fstaigos prane5imai turi b[ti paskelbti viesai, jie skelbiami
fstaigos interneto
svetaineje ir valstybes imones Registry centro leidZiamame
elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq
vieSi prane5imai...

91' Kiti fstaigos praneSimai dalininkams ir kitiems
asmenims siundiami registruotu laiSku
arba fteikiami pasiraSytinai ar elektroninir+
priemonemis.
Kai pranesimai dalininkui siundiami
rySiq
registruotu laisku, jie siundiami adresu, kuri ialininkas
nurodgs
Skubls pranesimai

gali buti
fstaigai.
perduoti elektroniniq rysiq priemonemis, oiiginal
ai tq pieiqdien4 iisiundiami adresatui registruotu
laiSku ar iteikiami pasira5ytinai.
92'Uz pranesimq issiuntim4 laiku ar jq
iteikim4 pasirasytinai atsako fstaigos vadovas.

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO
VISUOMENEI TVARKA
93' fstaigos veiklos ataskaita, kartu su audituotu metiniq finansiniq
ataskaitq rinkiniu ir
-- ---auditoriaus i5vada turi bDti pateikti
er 5 darbo
dienas nuo eilinio visuotinio dalininku susiri
94. lstaiga privalo ne veliau kaip iki kitq metq
praejusiq
finansiniq metq valstybes ir nuosalybes teise valdorno t rrto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskait4 [staigos interneto svetainej e.
95' Kita info_rmacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis
dalininkq
susirinkimas, skelbiama f staigos interneto svetainei e.
96' Tretiesiems asmenims turi buti sudarytos s4lygos su
{staigos veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipazinti
fstaigos buveineje {staigoi darbo valandomis.

Juridiniq

-r

geg

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
97. {statq pakeitimus tvirtina visuotinis dalininku susirinkimas.
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vadovo ar {staigos
9g. {statai gali btrti keidiami visuotinio dalininkq susirinkimo, {staigos
keidiami VieSqjq istaigq istatyme
tarybos (kolegialaus ialdymo organo) iniciatyva. [staigos istatai
nustatyta tvarka.
vykdoma lstaigos
gg. {staiga gali btrti reorganizuojama,
aktuose nustatyta
s
struktfros perparka Ci,iiliniame kodekse, VieSqiq islaigq

pertvarkoma,
istatyme

neaptarti }statuose, sprendZiami
{staigos valdymo ir veiklos klausimai,
aktuose nustatyta tvarka'
Civiliniame kodekse, Vie5rfrq istaigi istatyme ir kituose teises
aktuose nustatytus reikalavimus'
101. {staiga turi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises

100.

Kiti

I

Sie istatai

patvirtinti 2021m.balandZio

nutarlmu.

(esoJt
tt^-

.-nrKl4

t,
'-
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