IREGISTRUOTA
J

U

RID INI U ASMENTJ REGISTRE
'E
d.

zv/(^.&

'O

Kodas

vIBSostos Isl'AI(;os pANrivti2ro pRoFns[NIo ruiNGIMo c[,NTRo IsTATAI
I SI(\'ItITJS
IlllN DIt0SI()S N tJOSTATOS
Vie5osios jstaigos I)atteveiio prol'esinio rengirro centlo istatuose (toliau .. {statai) nustatoura
jstaigos
VieSosios
Panovciio prol'esinio renginro ccrrtlo (toliaLr - [staiga) teisine lbrnra. pril<lausoniybe"
savininko teises ir pareigas jgyvendinanti instituci.ja. buveinO. mokyliltl !-trupe, pashirtis. niol<ymo l<alLra.
mokymosi lbnlra (-os), pLot'esinio ntokymo rlrganiztrvinro lilmros" moliyrlo proceso olganizavinro bLiclas (ai). veililos teisinis pagrinclas" veil<los sritvs iL riisys. til<slas. r"rT.clarriniai. lirnl<ciios" kvalillliaci.jq ir ntol<ynrosi
pasiekinlus iteisinandiLlclokurr-rentq iSdavinras. asnrens tapinro clalininl<Lr irclalininlco tcisiq lrarclavimo Jiitieuts
asmenims, naqlq clalininl<11 priernimo ir dalirrirrlirl ina3r4 perclatvirno fslaigai tvarlca" visr-rotinio clalinirrkq
susirinkimo konrpetencija. .io slrsnuliinro ir sprenclinrrl prieurimo. f staigos direktoriaus sl<yrimo ir atleidintcr
tvarka, dokumentr"l ir l<itos in{bmraci.ios pateikinro dalininkarls tverrka, vie5rfq prarre5imrl ir slcelbimq
paskelbimo [:ci inlonrtzrcijos apic fstaigos veikl4 pateil<imo visuomenei tvarl<a. filialq ir atstovybitl steigimit
ir.iq veiklos nutraul<into tvallia. lstaigos veihlos olganizavimas ir valcl.vnras^ savivalcla. clariruoto.iq prieminro

l.

vcil<los kontt'ole, Istaigos rcorganizavinro. likviclar,'inro ar pcrtvarl<vrno tviulia.
2, OJicialusis prol'esinio nro[<1'rtto isLaigos pavadininras
VieSo.ii istaiga PaneveT,io pro{'esinio
retiginio centras, trumpasis pavaclininras - V5f PPRC. lstaiga iregistruota .luriclinitl asllcrltrl 1'qgistre,.jru'idinio
aslrrells kodas -- I I 1963995.
3. [staiga vcililq pradc.jo- 2000 nretais.

-

4. Istaig.os tcisinc Iot'nta vicso.ji istaiga. lstaigos priklar"rsonrr'trc valstr'trinc.
5. lstaigos clalirrinl<ai yt'a: Lictuvos RcspLrblil<a (toliau valsh,lre)^ Panevc2.io ;lrcliybos. pri'u1to11cs
ir anratq r[irniri (.iuLidinio asntens l<oc'las - | lr0061()]l).
6, Valstybes kaip lstaigos clalininkcs tciscs ir parcigas igl,r,enclina Lietuvos Ilespublikos Svictinro.
tnoksloirsportonrirristeri.ja..juriciinioasmcrlskoclas Itt8603091.bLrvcincsaclrcsas--Vilnius,A.Volarrog.2.
7. lvlol<ykltl ilrupe - proltsirrio mol<ynro jstaiga. lstaigos pagrirrcline pasl<irtis --prol'esinio mokymo
istaiga, teikianti pirmini ir tgstini prrltsini mokymq.
ti. lstaigos buvcirres aclresas -- PaneveZys. Stani[inr"1 g. 68.
9, f staiga tr.rli I,ratialinir.rs:
9.1. tvtccharronilios sk1,1'1r,. istcigt4 2002 nrctais. Lruvcincs atlrcsirs I)anevcZys" S, l)au[<an1o g. 12,
SI<1,11*1. trtokymas vykclonras pagal pagrindirrio. vidurinio Lrgdl,rno. {brnralio.io pirnriuio" tcstinio bci
nefbrrr al i o.i o pro ft s i n i o nr o 1i,,,,- m o p ro grant as :
9.2, Automechanikos. 2entes ir ill<io veiklos ir paslar,rgq s[<yriq, isteigtrl 2000 nrctais. buveines
ac'lresas -'l)iruevc2vs, Pilenq g.35.Skyriujc urol<vuras r,ykdouras;ltrgal pagrinclinio. viclr-rrinio ugcl1,p16.
Ibrnraliolo pirurirrio. tqstinio ['rci rrclirrrraliolo profusinio mol<ynro progranras;
c)..1. 'l'r'trrrsl'rot'lo scl<tctlin j pralilirrio rlol<r'nr() ccntlil. jslcigttil 2013 urelnis. bui ciucs aclrcsas
Patrevc21,s. StcLiSliiq g, 1l'. Sclttorirtitrnre LrcntrLr rnolivrras vyhcl<lnlls pagal pagrinclinio. r'iclurinio Lrgclynro.
lbmralio.io pirminio. tqstinio bci rtclomralio.io prol'csinirr nrol<ynro pro[].r'anras;
c).4. Statybos selttoritri praktinio rnolivnro ocntr4.
istcigta 2015 nretais. br.rvcincs aclrcsas
PaneveZys" Staniunul g. 68. Sel<tolinianle ccr'rtre nrokynras vykcklntas pagal llagrinclinio. r'iclLrrinio ugcl_l'nrtt.
lbrmalioio pirnrinio" tgstirtio bci ricfbmralio.io prol'esinio nrokyrro progrirnlas:
9.5. Slil,riq I)aucv'c2io pataisos narLrosu'. rsteigtq l()97 ntctais. br:vcines aclresas Pancr,'eZvs. I).
Pr-rzino g. l?." l,'l'--5302. S1<1r'iujc Ir)ol(\,n1aq vr'1<clonras pagll {blrrralio.jo pirniinio. tcslirrio [rci ncl'ornralio.io
prot'esinio rntrkl'rlo prograntas :
9.6. Nlol<orrr.1yi i1l<i. jstcigta 100() mcrais. btrvcinds aclresas [)ancvi2io raionas" StetiSkirl kairlas.
Ut<y'je rloli1,111i1s r,\,I<clorrras 1'ritgal lirrnralio.io pinninio" tgstinio lrci nclbrnralio.lo ;lrol'esinio nrol'r,nto
-

pl'ogl'amas.
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9.7. JoniSkelio Igno Karpio Zemes

k., Mokyklos g. 3.

[kio padalinys, Pasvalio r. sav., JoniSkelio apyl. sen., Narteikiq

9.8. fstaigos bendrabudio buveines adresas - Pasvalio r. sav., Narteikiq k., MaZupes g. 2.
10. fstaigos bendrabudio adresas -paneveZys, Danutds g. 40A.
1 1. Mokymo kalba
- lietuviq.
12. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, tgstinio bei
neformaliojo profesinio mokymo programas, i5duodami kvalifikacij4 ir mokymosi-paiiekimus
iteisinantys
dokumentai.
13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo btdai:
13.1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo bfldas;
13.2.pavienio mokymosi forma, savarankiSkas mokymo proceso organizavimo bfldas.
14. Profesinio mokymo organizavimo formos:
14.1. mokykline profesinio mokymo organizavimo forma;
I 4.2, pameistrystes profesinio mokymo organizavimo forma.
15. |staiga turi fikini, finansini, organizacini bei teisini savaranki5kum4, istatymq nustatyt4
veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. [staigos veiklos laikotarpis ,..ibo3urr,us, finansiniai
metai sutampa su kalendoriniais metais. [staiga yra paramos gaveja.
[staiga yia pelno nesiekiantis ribotos
civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valsiybes hirbu ir savo pavadinimu,
s4skaitas bankuose, savo atributik4.
16. [staiga savo veikl4 grindlial-ietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos vie5qiq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu, Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo istatymu, Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
istatymu, Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
istatymu, Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir {statais. Nuteistqiq profeiini mokym4 organizuoja pagal
Nuteistqiq profesinio mokymo organizavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyrlausyb-es
2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 30 ,,Del Suimtqjq ir nuteistqjq bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
organizavimooo.

II

SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS, RUSYS, TIKSLAS, UZI.q.vTNIAI IR FUNKCIJoS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANTIq DOKUMENTU ISDAVIMAS
.lstaiga turi pagrinding ir nepagrinding veiklos sritis.
18. [staigos pagrindine veiklos sritis - Svietimas.
19. fstaigos pagrindine Svietimo veikla - profesinis mokymas.
20. [staigos kitos Svietimo veiklos rtsys pagal Ekonomines veiklos riisiq klasifikatoriq (EVRK 2
red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,De1 Ekonomines veiklos rfSiq klasifikatoriaus patvirtinimo" (toliau
- Ekonomines veiklos rflSiq klasifikatorius (EVRK 2red.):
20.1. pagrindinis ugdymas (85.3 1. I 0);
20.2. vidurinis ugdymas (85.31);
20.3. kitas mokymas (S5.5);
20.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas (S5.51);
20.5. kultiirinis Svietimas (85.52);
20.6. vairavimo mokyklq veikla (85.53);
20.7 . kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas (g 5. 5 9) ;
20.8. Svietimui biidingq paslaugq veikla (g5.60).
21. [staigos nepagrindine veiklos sritis - kita, ne Svietimo veikla.
22. fstaigos kitos, ne Svietimo veiklos r[Sys pagal Ekonomines veiklos rD5iq klasifikatoriq (EVRK
2 red.):
22,1. Gfidiniq (iSskyrus ryZius), ank5tiniq ir aliejingq seklq augalq auginimas (01.11);
17
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22.2. DarLoviq, Sakniavaisiq ir gumbavaisiq auginimas (01.13);
22.3. Bulviq auginimas (0 1. I 3. 1 0);
22.4. Cukriniq runkeliq auginimas (0 1 . 1 3.20),
22.5 . DarLoviq auginimas atvirame grunte (0 1 . 1 3.30);
22.6. DarLoviq auginimas uZdarame grunte (0 1 . 1 3.a0);
22.1 . Pluoitiniq augalq auginimas (01 . l6);
22.8. Kilqvienmediq augaltl auginimas (01. I 9);
22.9. Geliutauginimas (0 1 . I 9. 1 0);
22.10. Seklavaisiq ir kaulavaisiq auginimas (01.24);
22.11. Kitq vaismedziq, uogakrtrmiq ir riesutmedzir4vaisiq auginimas (01.25);
22.12. Aliejiniq augalq vaisitl ir uogtl auginimas (01.26);
22.13. Prieskoniniq, kvapiqjq, vaistiniq ir kitokiq farmacijos pramoneje naudojamq augalq
auginimas (01.28);
22.14. Kitq daugiamedir"l augalq auginimas (01.29);
22.15. Augalq dauginimas (01.30);
22.1 6. Bitininkyst e Ql .a9.20);
22.\7. Augalininkystei budingq paslaugq veikla (01.61);
22.18. Augalq apsaugos nuo ligq, kenkejq ir piktZoliq Zemes [kio paslaugq veikla (01.61.10);
22.19. Zemes [kio augalq trgsimas mineralinemis ir organinemis tr45omis (01.61.20);
22.20. Derliaus apdorojimo veikla (01.63);
22.21. Medienos ruo5a (02.20);
22.22. Laukiniq nemedieniniq produktq rinkimas (02.30);
22.23. Mi5ko grybll rinkimas (02.30.10);
22.24. RieSutq ir mi5ko uogq rinkirnas (02.30.20);
22.25. DrabuZiq siuvimas (gamyba) (14);
22.26. Medienos bei medienos ir kamstienos gaminiq, i5skyrus baldus, gamyba; gaminiq iS
Siaudq ir pynimo rnedZiagq garnyba (16);
22.27. Medienos pjaustymas ir obliavimas (16.10);
22.28. Cheminis medienos apdorojimas konservantais (1 6. 1 0. 1 0);
22.29. Sumontuotq parketo grindq garnyba (16.22);
22.30. Kitq statybiniq dailidZiq ir staliq dirbiniq gamyba (t6.23);
22.31. Fasoniniq detaliq ir malksnq (gontq) stogq dengimui gamyba (16.23.10);
22.32. Mediniq surenkamqjq statiniq ar jq detaliq gamyba (16.23.20);
22.33. Mediniq sieniniq plok5diq ir spintq gamyba (16.23.30);
22.34. Medines taros gamyba (16.24);
22.35. Padekltl, stovq ir kitq mediniq pakrovimo reikmenq gamyba (16.2aJe;
22.36. Konstrukciniq metalo gaminiq gamyba (25.I);
22.37. Metalo konstrukcijtl ir jq detaliq gamyba (25.11);
22.38. Metaliniq durq ir langq gamyba (25.12);
22.39. Metalq apdorojirnas ir dengimas (25.61);
22.40. Mechaninis apdirbin-ra s (25 .62);
22.41. Baldtl gamyba (31.0);
22.42. {staigos ir prekybos imoniq (parduotuviq) baldq gamyba (31.01);
22.43. Virtuves baldq gamyba (31.02);
22.44. Kitq baldq gamyba (3 1.09);
22.45. Mediniq Zaislq garnyba (32.40.30);
22.46. Elektros irangos remontas (T.11;
22.47 . Gyvenamqjq ir negyvenamqjtl pastatll statyba @1.20);
22.48. Natrjtl pastattl statyba (41.20.10);
22.49 . Pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas
$l .20 .20);
22.50. Vandentiekio, Sildymo ir oro kondicionavimo sistemq irengimas (43.22);
22.51. Kitos irangos irengimas @3.29);
22.52. Tinkavirnas (43.3 I );
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22.53. Staliaus dirbiniq irengimas (a3 32);
22.54. Grindq ir sienq dengimas (a333);
22.55. DaZymas ir stiklinimas (43.34);
22.56.I(iti statybos baigiamieji ir apdailos darbai @3.39);
22.57. Stogq dengimas (3.9t);
22.58. Varikliniq transporto priemoniq technine prieZiura ir remontas
@5.20);
22.59. Motociklq ir jq atsarginiq daliq bei pagalbiniq reikmenq pardavimas, technine prieZi1ra ir
remontas @5.aD;
22.60. Vie5budiq ir panaSiq laikinq buveiniq veikla (55.10);
22.61. Kita apgyvendinimo veikla (55.90);
22.62. Pagaminto valgio teikimas renginiams (56.21);
22.63. Kitq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);
22.64. Kompiuteriq programavimo veikla (62.0l);
22.65 . Kompiuterines irangos tvarkyba (62.03);
22.66. Kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla (62.09);
22.67. Valymo veikla (81.2);
22.68" Paprastais pastatq valymas (81.21);
22.69. Kita pastatq ir pramoninio valymo veikla (81.22);
22.70. Kita valymo veikla (81.29);
22.7 l. Kra5tovaizdZio tvarkyrnas (8 1.30);
22.72. PosedZiq ir verslo renginiq organizavimas (82.30);
22.73. Sportine veikla (93.1);
22.7 4. Sporto irenginiq eksploatavimas (93. 1 1);
22.7 5. Sporto klubq veikla (93.12);
22.76. Klno rengybos centrq veikla (93.13);
22.71. Kita sportine veikla (93.19);
22.7 8. I(ita asmenq aptarnavimo veikla (96.0);
22.79. Kirpyklq ir kitq groZio salonq veikla (96.02);
22.80. Vienmediq augalq auginimas (1.1);
22.81. Kittl gyv[nt1 auginimas (0 1 .49);
22.82. MaSinq remontas (33.12);
22.83. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transpoftas
$9.39);
22.84. Krovininis keliq transportas (49.41);
22.85. Sandeliavimas ir saugojimas (52.10);
22.86. Restorano ir pagaminto valgio teikimo veikla (56.10);
22.87. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turlo nuoma ir eksploatavimas (68.20);
22.88. Bibliotekq ir archyvq veikla (91.01);
22.89. Muziejq veikla (91.02).
23. lstaiga turi teisg uZsiimti ir kita istatymq nedraudZiama flkine-komercine veikla, kuri yra
neatsiejamai susijusi su {staigos veiklos tikslu. {staiga [king-komercing veikl4, kuriai teises aktq nustatytas
reikalavimas tureti licencij4, gali vykdyti tik nustatyta tvarka j4 gavusi.
24. {staigos veiklos tikslas - tenkinti viesuosius interesus vykdant Svietimo ir profesinio mokymo
veikl4, padeti asmeniui igyti pagrindini, viduriniiSsilavinim4, kvalifikacij4 ir (ar) kompetencijas, atitinkandias
Siuolaikini mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultlros lygi, padedandias jam
isitvirtinti ir konkuruoti
kintandioje darbo rinkoje.
25. [staigos uZdaviniai:
25.1. teikti vidurini ir pagrindini ugdym4, formalqji pirminf, tgstini ir neformalqji profesini
rnokym4;
25 .2. stdaryti s4lygas kvalifi kacij ai tobulinti ir persikvalifi kuoti;
25.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
25.4. sudaryti s4lygas mokiniams i5siugdyti bendr4sias ir kvalifikacijq kompetencijas;
25.5. pletoti bendradarbiavim4 su darbdaviais ir socialiniais parlneriais.
26. fstaigos funkcijos:
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26.1. lgyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas;
26'2. pagrindini, vidurini ugdym4 ir formalqji pirmini, tgstini bei neformalqji profesini mokym4
organizuoti bei profesinio mokymo programas rengti pagal Profesinio mokymo
istatyme, Svietimo istatyme
ir kituose teises aktuose nustatytus reikalavimus;
26.3. organizuoti ugdymo ir mokymo proces4;
26.4. sudaryti s4lygas veikti mokiniq organizacrjoms, padedandioms tenkinti saviraiSkos ir
saviugdos poreikius;
26.6. teikti informacinq pagalb4, uZtikrinti profesinio orientavimo paslaugq teikim4;
26.7 . stdaryti s4lygas f stai gos darbuotoj ams tobulinti kvalifi kacij
4;
26.8. atlikti fstaigos vidaus vertinim4;
26.9. fitikrinti teises aktuose nustatytus reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiE mokymosi ir darbo
aplink4;
26.10. uZtikrinti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo kokybg;
26.11. vie5ai skelbti informacij4 apie Istaigos veikl4 teises aktuose nustatyta tvarka;
26.12. atlikti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas.
27. lstaiga atitinkamo lygio kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus
iSduoda Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS
28. {staiga, fgyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, turi teisg:
28.1. vykdyti pagrindini, vidurini ugdym4, formalqji pirmini, tgstini bei neformalqji profesini
mokym4;

btdus;

28.2. parrnkti profesinio mokymo organizavimo ir mokymo formas, metodus ir mokymosi veiklos

28.3. teises aktq nustatyta tvarka rengti naujas profesinio mokymo programas ir (ar) jq modulius,
dalyvauti rengiant profesinius standartus;
28.4. pirkti ar kitaip isigyti turt4, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo teises aktuose nustatyta
tvarka;
28.5. sudaryti sutartis bei prisiimti fsipareigojimus teises aktuose nustatyta tvarka;
28'6. nustatyti teikiarnq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais, kai
jq nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar savininko teises ir pareigas
lgyvendinanti institucija
(dalininkq susirinkimas) ;
28.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyme nustatyta tvarka;
28.8' istatymuose ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka tureti s4skaitas bankuose ir naudoti
leias;
28.9. verstis istatymtl nedraudZiama lkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su
[staigos veiklos tikslais;
28.10. teises aktuose nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
28.11. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
28.12. gavus asmens kompetencijq ivertinimo rezultatus, suteikti asmeniui kvalifikacij4 arba jos
dalies kompetencijas;
28.13. iskaityti asmens bendrojo ugdymo technologijq dalykq mokymosi, asmens neformaliojo
profesinio mokymosi ar savi5vietos bfldais igytas kompetencijas kaip dali profesinio mokymo programos
teises aktq nustatyta tvarka;
28.14. tureti kitas teises, numatytas istatymuose ir kituose teises aktuose.
29. {staigos pareigos:
29.1. tuteti licencij4 vykdyti formalqjf profesini mokym4 ir su profesiniu mokymu susijusiq veiklq
bei uZtikrinti profesinio mokymo kokybg;

6

29.2. informuoti [staigos visuotini dalininkq susirinkim4 ir visuomeng apie profesinio mokymo
kokybes uZtikrinimo priemones, valstybes skirtq lesq naudojimq, apie
[staigos finanslng ir uking veiklE,
fstaigos i5orinio kokybes ivertinimo bei vidines veiklos kokybes uZtikrinimo rezultatus;
29.3.laiku teikti atitinkamoms institucijoms informacij4, reikaling4 profesinio mokymo sistemos
valdymui ir stebesenai;
29.4. igyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, vykdyti
mokiniq profesinikonsultavim4 ir informavim4 isidarbinimo galimybiq klausimais;
29.5. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus mokymosi ir darbo, priesgaisrinius ir
visuomenes sveikatos saugos reikalavimus atitinkandias s4lygas, uZtikrinti profesinio
-oky*osi s4lygq
atitiktiprofesiniams standartams, nuolatinimokymo turinio ir mokymo metodqatnaujinim4;
29.6. vy_kdyti buhaltering apskait4, teikti finansing-buhaltering ir statisting informacij4
fstaigos
dalininkams, valstybes institucijoms, moketi mokesdius [statuose bei teises aktuose nustatyta tvarka;
29.7. sudaryti s4lygas mokytojams, direktoriui ir kitiems ugdymo ir mokymo procese
dalyvaujantiems asmenims keisti ar tobulinti savo kvalifikacij4;
29.8. vykdyti kitas istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
TAPIMO ISTAIGOS DALININKU IR DALININKO TEISIU PARDAVIMO KITIEMS
ASMENIMS TVARKA, DALININKU INASU PERDAvIMo}STAIGAI TyARKA
30. fstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kuris Viesqjq
istaigq
ir
istatymo [statq nustatyta tvarka yra perdavgs [staigai ina54 ir turi VieSqjq istaigq istatymo ir [statq nustatytas
dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam datininko teises yra perleistos
fstatq * irtuty-.1nustatyta'tvarka.
31. [staigos dalininkas gali btiti fizinis arba juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturinti
valstybes nares organizacija. Reikalavimus valstybes ir savivaldybes profesinio mokymo
istaigos dalininkams
tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybe.
32.Tas pats fizinis arba juridinis asmuo, taip pat juridinio asmens statuso neturinti valstybes nares
otganizacrla, i5skyrus savininko teises ir pareigas igyvendinandias valstybes ar savivaldybes insiitucijas ir
istaigas, negali bDti daugiau kaip dviejq valstybes ar savivaldybes profesinio mokymo istaigq dalininku,
turindiu daugiau kaip pusg balsq dalininkq susirinkime.
33. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba
igijgs (paveldejgs, nusipirkgs ar kitais
budais igrjEs) dalininko teises. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
33.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia fstaigos direktoriui pra5ym4 juo tapti; asmens
pra5yme turi b[ti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vietaarba
adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine, atstovo vardas,
pavarde), i5reik5tas pritarimas fstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas
lna5as ! dalininkq
kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte (kai numatomas
inasas - matirialusis ar
nematerialusis turtas) eurais ir ina5o perdavimo fstaigai terminas;
33.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
33.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4, pageidavgs
dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs [staigai savo pra5yme nurodyt4
ina8a.
34. Dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
34.1. apie tai, kad igijo dalininko teises, ra5tu pranesa [staigos direktoriui ir kartu pateikia jam
dalininko teisiq igrjimA liudijanti dokument4 ar jo i5ra54; pranesime turi buti nurodyta: dalininkas, kurio
turetas dalininko teises asmuo igijo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas; juridinio asmens
pavadinimas); asmuo, igrjEs dalininko teises (fizinio asmens ,urdas, pavarde, asmens kodas, gyvenamosios
vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, utJoro vardas ir
pavarde); dalininko teisiq igijimo data;
34.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapitalq verte atitinka dalininko teises perleidusio
dalininko turetq inaSq vertg.
35. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus fstatq 33.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar
dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus fstatq 34.1 papunktyje nurodytus veiksmus,
fstaigos direktorius
pet 2 datbo dienas iraSo naujq dalinink4 ir jo
vertg
ina5o
i {staigos dokumentus, atsiZvelgau*ir atitinkamai i
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[statq 33.3 papunkdio nuostatas ar 34.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq
igijimo datqir 34.2 papu*dio nuostatas.
36. Atlikus fstatq 35 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo
ina5q vertg
patvirtinantis dokumentas.
37. [staigos dalininkas turi teisg parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Valstybes ir
savivaldybes dalininko teises gali buti parduotos ar kitaip perleistos kitiems juridiniams asmenimr Vi.Sqlq
istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojima"ii
disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir bDdais. Kiti |staigos dalininkai dalininko teises parduoda tokia tvarka:
37.1. apie ketinim4 parduoti dalininko teises dalininkas turi ra$tu prane5ti
[staigos direktoriui
(kartu nurodyti dalininko teisiq pardavimo kainq);
37.2.lstaigos direktorius per 5 dienas nuo dalininko prane5imo gavimo dienos apie tai
[statq 45
punkte nurodytu bDdu informuoja kitus [staigos dalininkus (kartu nurodo dalininkq, kuris
parduoda dalininko teises, ir dalininko teisiq pardavimo kainfl ir
{statq nustatyta tvarka Saukia visuotini
dalininkq susirinkim4 sprendimui del fstaigos dalininko, kuris pirktq parduodamar dulininko teises, priimti;
37.3. visuotiniame dalininkq susirinkime paaiSkejus, kad uZ nustatyt4 kain4 dalininko teisiq
neperka nd vienas |staigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininias gali jas parduoti kitam
fiziniam ar juridiniam asmeniui.
38. Dalininkq ina5ai gali bfrti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq
istatymq
ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Kiekvieno ina5o verte yra lygi ineStai pinigri sumai ar atitinka
turto vertinimo ataskaitoje, sudarytoje ne veliau kaip prieS 6 menesius iki dalininko
ina5o perdavimo vie5ajai
istaigai, nurodyt4 turto vertE.

V SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
39. {staigos veikla organizuojama pagal:
39.1. direktoriaus parengt4 ir {staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) patvirtint4
[staigos
strategini veiklos plan4;
39.2. direktoriaus patvirtint4 {staigos metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi
fstaigos taryba
(savivaldos institucij a) ;
39.3. direktoriaus patviltint4 fstaigos vykdornq programq igyvendinimo planE, kuriam yra
pritarusi fstaigos taryba (savivaldos institucija) ir [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas.
40. fstaiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas
igyvendina per savo valdymo
organlrs.

41. [staiga turi auk5diausi4 organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4, kolegialq valdymo organ4
taryb4
ir vienasmeni valdymo organ? - fstaigos direktoriq.
{staigos
42. Visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencija:
42.1. keisti fstaigos jstatus;
42.2. sprEsti klausim4 del naujq dalininkq priemimo;
42.3. prirmti sprendim4 pakeisti [staigos buveing;
42.4' skirti ir at5aukti i5 pareigq fstaigos direktoriq, teises aktq nustatyta tvarka nustatyti jo
atlyginim4 ir jo darbo sutarlies s4lygas. Visuotinio dalininkq susirinkimo
igaliotas asmuo {staigos vardu
sudaro darbo sutarti su {staigos direktoriumi ir j4 nutraukia;
42.5. per 4 menesius nuo finansiniq rnetq pabaigos tvirtinti
fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq

rinkini;

42.6. priimti sprendirn4 del {staigos nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo,
nuomos, ikeitimo, perdavimo pagal panaudos sutartis;
42.7. steigti arba likviduoti {staigos filialus ir atstovybes;
42.8. priimti sprendim4 pertvarkyti {staig4;
42.9. priimti sprendim4likviduoti {staig4 ar at5aukti jos likvidavim4;
42.10. priimti sprendim4 del fstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;
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42.11. skirti ir at5aukti likvidatoriq, kai Vie5qjq istaigq istatymo nustatytais atvejais sprendim4
likviduoti {staig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas;
42.12. nustatyti fstaigos veiklos rodiklius;
42.13. nustatyti {staigos veiklos vertinimo kriterijus;
42.14. priimti sprendim4 del {staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito kitais, nei
nurodyta Vie5qiq istaigq istatymo 11 straipsnio 6 dalyje, atvejais ir rinkti auditoriq ar audito
imong;
42.t5. nustatyti [staigos vidaus kontroles tvark4;
42.16. priimti sprendim4 del {staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeju ar dalyviu;
42.17. tvirtinti fstaigos valdymo struktiir4 ir pareigybiq s4ra54;
42.18. nustatyti paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles;
42.19. nustatyti informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie
fstaigos veikt4;

42.20. priimti sprendim4 del Viesqiq istaigq istatymo 11r straipsnyje nurodytq funkcijq

centralizuoto atlikimo;

42.2I.

ivertinus [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) sifilymus, tvirtinti [staigos
direktoriaus pateikt4 {staigos metines veiklos ataskait4;
42.22. tvirtinti [staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) meting veiklos ataskaitq;
42.23. nustatyti specialiuosius reikalavimus {staigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariams
ir tvirtinti tarybos sudeti ir vieSai j4 skelbti;
42.24. rinkti ir at5aukti kolegialiq organr+ narius, jeigu kolegialfrs organai numatyti
[statuose;
42.25- sprgsti kitus {statuose ar kituose teises aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo
kompetencij ai priskirtus klausimus.
43. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia fstaigos direktorius. Susirinkimo Saukimo iniciatyvos
teisg turi ir dalininkai.
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 |staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq
[staigos veiklos ataskait4.
Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas gali bffi Saukiamas fstaigos dalininkq l-o) bei direktoriaus
iniciatyva teises aktq nustatyta tvarka.
45. Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 [staigos direktorius ne veliau kaip pries I 4 dienq
iki visuotinio dalininkq susirinkimo dienos praneSa kiekvienam dalininkui iSsiqsdamar ,.gi.t uota lai5kq
adresu, kuri dalininkas nurodgs fstaigai, ar iteikdamas pranesim4 pasirasytinai ar eleftroniniq ry5iq
priemonemis. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali btiti Saukiamas nesilaikant Siame punkte n*oOyto
termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka visi dalininkai.
46. fstaigos dalininkai turi teisg balsuoti ra5tu dOl iS anksto paskelbto visuotinio dalininkq
susirinkimo posedZio darbotvarkes klausimo ir pateikti savo sprendimq
fstaigos direktoriui. Dalininko
sprendimas turi b[ti pasira5ytas. Sprendimas, atsiqstas elektroniniq ry5iq priemonemis, turi biiti pasiraSytas
saugiu elektroniniu para5u, sukurtu saugia para5o 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
ra5tu, balsavimas yra iskaitomas i posedZio kvorum4 ir posedZio rezultatus. PosedZio protokole piry^i^u',
kad atitinkamas dalininkas balsavo ra5tu.

47. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq susirinkime
dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, iSskyrus sprendimus del
istaigai nuosavybes teise priklausandio
ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo, del
{staigos
reotganizavimo ir teotganizavimo s4lygq tvirtinimo, [staigos pertvarkymo, iikrridurimo ir jo at5aukimo,
valstybe arba savivaldybe, arba jos kartu, jeigu ir valstybe, ir savivaldyb-O yra tos padios
[staigts dalininkes,
turi sprendZiamojo balso teisg. Negali btti priimtas kitoks sprendimas, n"g, tas, uy',kuri balstija valstybe ar
savivaldybe, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZia.mojo balsoleisg turi vaistybe. Visuotiniame
dalininkq susirinkime dalininkai turi po vien4 bals4, i5skyrus Svietimo, mokslo ir sporto ministerij4, kuri turi
3 balsus.
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48. {staigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Svietimo istatyme nustatytas ir Sias funkcijas:
48.1. koordinuoja vidines profesinio mokymo kokybes uZtikinimo sistemos
igyvendinamq;

48.2. svarsto [staigos direktoriaus teikiamus [staigos struktiiros pertvarkos planus ir teikia
sillymus [staigos savininkui (visuotiniam dalininkq susirinkimui);
48.3. nustato fstaigos darbuotojq (iSskyrus 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 ir sporto ministerij4;
48.5. svarsto fstaigos direktoriaus pateikt4 [staigos meting pajamq ir iSlaidq s4mat4 ir tvirtina Sios
s4matos ivykdymo ataskait4;
48.6. iki kiekvienq metq kovo 1 dienos ivertina ir teikia siulymus
fstaigos visuotiniam dalininkq
susirinkimui del fstaigos direktoriaus pateiktos [staigos metines veiklos ataskaitos;
48.7. savo sprendimus skelbia vie5ai {staigos interneto svetaineje ir apie savo sprendimus
informuoja visuotini dalininkq susirinkim4;
48.8. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir fstatuose.
49. {staigos visuotinis dalininkq susirinkimas tvirtina [staigos tarybos (kolegialus valdymo
organas) sudeti i5 9 deleguotq nariq. S_i4 taryb4 sudaro vienas mokiniq aistovas, vienas mokytojq atstovas,
vienas kitq darbuotojq atstovas, vienas Svietimo, mokslo ir sporto minisierijos atstovas, + socialiniq partneriq
atstovai, vienas regiono tarybos atstovas.
50. [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nariu gali briti tik nepriekai5tingos reputacijos,
kaip
apibrehta Svietimo istatyme, asmuo. Sios tarybos nariu negali bfiti valstybes poltlkai ii politinio
(asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai. Specialiuosius reikalavimus tarybos nariams nustato
[staigos
visuotinis dalininkq susirinkimas.
51. Vien4 {staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nari deleguoja visuotinis mokiniq
susirinkimas, vien4 - mokytojai, vien4 - kiti darbuotojai, kiti 6 tarybos (kolegialus valdymo organas) nariai
atrenkami Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. [staigos tarybos (kolegialus vatdymo organas)
sudeti vie5ai skelbia fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas.
52. Pradedamas eiti pareigas {staigos taryboje (kolegialus valdymo organas) jos narys posedyje
pasira5o isipareigojim4 vadovautis {staigos ir visuomenes interesais ir s4Ziningai atlikti'Profesinio mokymo
istatyme ir kituose istatymuose nustatytas funkcijas.
53.U2 veikl4 |staigos taryboje (kolegialus valdymo organas) teises aktq nustatyta tvarka socialiniq
partneriq atstovams ir regiono tarybos atstovui atlyginama fstaigos leSomis pagal faktini atidirbtq valandq
skaidiq. Valandos ikaini nustato fstaigos direktorius.
54. [staigos taryba (kolegialus valdymo organas) visq tarybos nariq balsq dauguma iS savo nariq
renka ir at5aukia tarybos pirminink4. Tarybos pirmininku negali btiti
fstaigos personalui piiklausantis asmuo
ar mokinys.

ji

55. [staigos taryba (kolegialus valdymo organas) tvirtina savo darbo reglament4. Taryba
sprendimus priima paprasta posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma. Jeigu posedyje
dalyvaujandiq tarybos nariq balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Tarybos posedZiai
yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai tarybos nariq. Savo sprendimustaryba skelbia
vie5ai fstaigos intemeto svetaineje.
56. Jeigu {staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) narys netinkamai vykdo
[statq, tarybos
darbo reglamento ar Profesinio mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto
lsipareigojimo arba
nepasira5o Profesinio mokymo istatymo 17 straipsnio 12 dalyje nurodyto
isipareigoji*o, i*ybor pi.*ininkut
turi teisg kreiptis i t4 nari paskyrusi asmeni su pra5ymu deleguoti kit4 tarybor ,*1. Po to kai deleguojamas
kitas tarybos narys, fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas patvirtina naujos sudeties tarybq,itrauldamas
i
j 4 nauj ai deleguoj am q nari.
57. [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) kadencija - 5 metai. Tarybos kadencija
pradedama skaidiuoti nuo {staigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimo del tarybos sudeties
patvirtinimo isigaliojimo dienos. Ne veliau kaip prie5 menesi iki tarybos kadencijos pabaigos turi buti
tvirtinama naujai sudaromos tarybos sudetis.
58. fstaigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nario igaliojimai pasibaigia:
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58. 1. pasibaigus tarybos kadencijai;

58.2. tarybos nariui mirus;

58.3. tarybos nariui atsistatydinus;
58.4. pasibaigus darbo sutardiai su fstaiga;
58.5. iSbraukus tarybos nari - mokini - iS Mokiniq registro;
58.6. atsaukus tarybos nari istatq 56 punkte nustatytais atvejais.
59. .Ieigu [staigos tarybos (kolegialus valdymo organas) nario
igaliojimai nutr[ksta iki kadencijos
pabaigos, nauj4 tarybos narf {statq 51 punkte nustatyta tvarka deleguoja asmuo (asmenys) delegavgs
(delegavg) tarybos nari, kurio igaliojimai nutrfiko. Naujas tarybos narys pareigas pradedu riti po to, kai
{staigos visuotinis dalininkq susirinkimas patvirtina pakeist4 tarybos sudet!, upi. .1o paskyrimq paskelbia
tarybos pirrnininkas ir tarybos narys pasiraSo Profesinio mokyrno
istatymo 17 straipsnio tZ-aay;e nurodyt4
isipareigojim4.
60. lstaigai vadovauja nepriekai5tingos reputaciios [staigos direktorius, kuri 5 metams teises aktq
nustatyta tvarka vieSo konkurso bltdu i pareigas skiria ir i5 jq atleidLia
{staigos visuotinis dalilinkq
susirinkimas.
61. [staigos direktorius:
6l . 1 . vadovaudamasis Darbo kodekso ir kitais teises aktais, priima ir atleidZia darbuotojus, sudaro
darbo ir kitas sutartis, nustato darbuotojq darbo uZmokesti, taiko skatinimo priemones ir konstatuoja darbo
pareigtl paZeidimus, tvirtina pareigybiq apra5yrnus;

61.2- nustato fstaigos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotoj q, Istaigos struktfirinitl padaliniq vadovq veiklos sritis;
61 .3. priima mokinius Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutarlis
teises aktuose nustatyta tvarka;

61.4. sudaro

ir

uZtikrina mokiniams

ir darbuotojams saugias ir sveikatai

nekenksmingas darbo

s4lygas;

61.5. organizuoja ir koordinuoja {staigos veikl4;
6 I .6 . leidLia i sakymus, kontrol iuoj a j t1 vykdym4;
61.7. sudaro teises aktuose nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
61.8. sudaro {staigos vardu sutartis;
61.9. organrzuoja {staigos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktuose nustatyta tvarka;
61.10. teises aktuose nustatyta tvarka valdo, naudoja fstaigos turt4, leSas ir jomis disponuoja;
rtpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimatq uulayrr4 i,
naudojim4;
61 . I 1 . r[pinasi metodines veiklos organizavirnu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas
tobulinti kvalifikacij4; mokytojatns, specialistarns ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro gatim/Ug
atestttotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
61.12. inicijuoja [staigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
6 1. I 3. atstovauja {staigai kitose institucijose;

61.14.

dali savo funkcijtl teises aktuose nustatyta tvarka gali pavesti atlikti

pavaduotoj ams, {staigos skyriq vedej ams;

direktoriaus

61.15. teises aktuose nustatyta tvarka teikia dalininkams, jiems papra5ius, dokumentus ir kit4
informacii4 apie {staigos veikl4;
61.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, nustato mokiniq
teises, pareigas ir atsakomybq;
61.17 . kiekvienais metais teikia fstaigos tarybai (kolegialus valdymo organas) svarstyti ir
{staigos
tarybai (savivaldos institucija) vertinti savo metq veiklos ataskait4 bei viesaiiq skelbti;
61.18. nustato uZrnokesdio uZ [staigos teikiamas nenumatytas profesinio mokymo programose
papildomas praktinio mokymo priemones ir mokymo paslaugas (konsultacijos, kursai ir kt.) dydi
[staigos
direktorius, suderinEs su f staigos taryba (savivaldos institucij a);
61 .19. vykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
62. Direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si
lstaigoje, uZ
|staigos valdym4, bendruomenes nalirl informavim4, funkcijq atlikim4, nustatytq tilslq ii uZdaviniq
igyvendinim4, Istaigos veiklos kokybg.

l1
63. Nesant direktoriaus, {staigai vadovauja vienas i5
susirinkimo paskirtas asmuo.

jo

pavaduotojq arba visuotinio dalininkq

VI SKYRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA
64. {staigos savivalda yra fstaigos savivaldos instituciiq visuma.
65. {staigoje veikia lstaigos taryba(savivaldos institucija) ir Mokiniq taryba,kurios svarsto
fstaigos
veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4, nustatyt4
piii-u
sprendimus
ir
teikia
[statuose,
siulymus |staiggs direktoriui, atlieka visuomening [staigos valdymo stebesen4.
66. Si {staigos taryba (savivaldos institucija; yra aukSdiausia
{staigos savivaldos institucija. fstaigos
taryba telkia [staigos mokiniq bendruomeng, mokytojrl bendruomeng, tevq (rUpintojq) bendruomlng, vietos
bendruomeng demokratiniam {staigos valdymui, padeda sprgsti
fstaigos aktualius klausimus.
67. {staigos tarybos (savivaldos institucija) kadencija - 3 metai. [ [staigos tarybE po 3 asmenis
deleguoja: tevq (rlpintojq) atstovus - visuotinis tevq (rDpintojq) susirinkimas, -mokytojus mokytojq
susirinkimas, mokinius - istaigos Mokiniq taryba, vietos bendruomenes atstovus vietos bendruomene.
68. {staigos tarybos (savivaldos institucija) pirminink4 atviru balsavimu, paprasta balsq dauguma
renka Sios {staigos tarybos nariai.
69. lstaigos tarybos (savivaldos institucija) posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per
metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiaukaip du treddaliai
[staigos tarybos nariq. litaigos tarybos
nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. [staigos direktorius
[staigos tarybos posedZiuose
gali dalyvauti kviestinio nario teisernis. Kviestinis narys neturi balsavimo teises.
70. Neeilinis {staigos tarybos (savivaldos institucija) posedis turi bfiti Saukiamas
[staigos tarybos
pirmininko arba ne maZiau kaip treddalio fstaigos tarybos naritl siulymu.
71. fstaigos taryba (savivaldos institucija):
7l . 1 . teikia pasiulymus del {staigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
71.2. svarsto ir aprobuoja {staigos metini veiklos planq, {staigos vidaus tvarkos tiisykles, kitus
veikl4
reglamentuojandius dokumentus, teikiamus fstaigos direktoriaus;
{staigos
71.3. teikia sillyrnq fstaigos direktoriui del [statq pakeitimo ar papildymo,
fstaigos vidaus
strukturos tobulinimo ;
71.4. svarsto {staigos le5t1 naudojimo klausimus;
71.5. iSklauso istaigos metq veiklos ataskaitas ir teikia pasifilymus
{staigos direktoriui del [staigos
veiklos tobulinimo, vertina {staigos direktoliaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo sprendim4 del ataskaitos
istaigos visuotiniam dalininkq susirinkimui;
71.6. svarsto {staigos mokytojq, mokiniq ir bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus
Istaigos direktoriui;
71.7. teikia siulymus [staigos direktoriui del {staigos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo
ir darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant |staigos materialinius, finansinius ir intelettinius iSteklius;
71.8. svarsto {staigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;
71.9. teikia si[lymus visuotiniam dalininkq susirinkimui del {staigos materialinio aprlpinimo,
veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;
71 . 10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teises aktuose ir
|statuose.
72. lstaigos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems fstaigos
bendruomenes nariams.
73. fstaigos Mokiniq taryba * {staigos mokiniq savivaldos institucija, atstovaujamuoju bldu
{staigoje igyvendinanti mokiniq savivaldos teisg.
74. lstaigos Mokiniq tarybos nariai deleguojami visuotinio mokiniq susirinkimo metu 2 metq
kadencijai. {staigos Mokiniq tarybai vadovauja fstaigos Mokiniq tarybos nariq i5rinktas tarybos pirmininkas.
fstaigos Mokiniq taryba inicijuoja ir padeda organizuoti {staigos renginius, akcijas, vylayti prevencines
programas, teikia pasifilymus del ugdymo ir mokymo organizavimo, socialines veiklts, o.ganiruoju
savanoriq
judejim4, dalyvauja rengiant fstaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto
direktoriaus
fstaigos
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teikiamus klausimus, susitaria del [staigos veiklos organizavimo, deleguoja narius
(savivaldos institucij 4).
75. fstaigoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

i

fstaigos tarybq

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
76. Mokytojai

i

darb4 priimami

ir atleidZiami i5 jo Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta

tvarka. Kiti darbuotojai i darb4 priimami ir atleidiliami i5 jo Darbo kodekso nustatyta tvarka.
[staigos
darbuotojq (iSskyrus direktoriq) atrankos ir metines veiklos vertinimo principus nusiato
fstaigos taryba
(kolegialus valdymo organas).
77. Su {staigos darbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teises aktuose
numatytos darbo sqlygos ir socialines garantijos.
78. [staigos 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). {staigos direktoriaus menesine alga susideda i5 pastoviosios ir kintamosios
daliq. Pastovioji dalis nustatoma koeficientais pagal Nutarimo I pried4. Klntamoji dalis nustatoma
finansiniams metams, atsiZvelgiant i praejusiq finansiniq metq konkredius
[staigos veiklos rezultatq 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
fstaigos savininku. yru
valstybe. fstaigos direktoriaus pavaduotojams atlyginimai nustatomi 10-20 procentq maZesni uZ
fstaigos

direktoriaus menesines algos dyd!.
79. fstaigos direktoriaus pavaduotojai, skyriq vedejai, mokyojai, pagalbos mokiniui specialistai
tobulina kvalifikacij4 ir atestuojami, direktoriaus veikla vertinama Svietimb, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS IR LESOS, JU NAUDOJIMo TVARKA, FINANSINES vEIKLoS
KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

tvarka.

80' {staiga turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
81. {staigos leSos:
81 .l . valstybes ir savivaldybiq biudZetq lesos;
81.2. dalininktl skiriamos leSos;
81.3. UZimtumo fondo leSos;
81.4. tarptautiniq ir uZsienio fondq ir organizacijq skiriamos lesos;
81.5. 1e5os, gautos kaip paramapagal Labdaros ir paramos
lstatym4;
81.6. socialiniq partneriq leSos;
81 .7. kitos teisetai gautos 1e5os.
82. {staigos le5os naudojamos teises aktuose nustatyta tvarka.
83. [staiga buhaltering apskaitq tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teises aktuose nustatyta
84. istaigos finansine veikla kontroliuojama teises aktuose nustatyta tvarka.

tvarka.

85. {staigos veiklos prieZiur4 atlieka visuotinis dalininkq susirinkimas teises aktuose nustatyta
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IX SKYRIUS
MATERIALINIV
VERTYBIV
NURASYMAS IR REALIZAvIMAs
ISTAIGOS
86. fstaiga nereikalingq arba netinkam4 (negalim4) naudoti nuosavybes teise valdom4 materialqji
trumpalaiki turt4 nura5o fstaigos direktoriaus nustatyta tvarka. Ilgalaikis materialusis turtas'nura5omas,
pritarus visuotiniam dalininkq susirinkimui.
87. [staiga si[lymus del nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti panaudos pagrindais
valdomo materialiojo ilgalaikio turto nurasymo teikia panaudos davejui.
88. [staiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos sutikimas, priima sprendimus del valstybes nekilnojamqirl daiktg, kurie joms perduoti ,uidyti,
naudoti ir jais disponuoti patikejimo teise pagal patikejimo sutartis, pripaZinimt n"r.ikulingais arba
netinkamais (negalimais) naudoti.

X SKYRIUS

FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
89. [staigos filialus ir atstovybes steigia bei jq veikl4 nutraukia visuotinis dalininkq susirinkimas
savo sprendimu. {staigos filialas ar atstovybe veikia pagal
fstaigos direktoriaus patvirtintus rrostatur.
90. [staigos direktorius skiria ir at5aukia [staigos filialq ir atstovybiq direktorius.

XI SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INF'ORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA
91. Dalininko reikalavimu ra5tu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
[staigos
dokumentai jam pateikiami susipaZinti fstaigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoj.
direktoriaus
fstaigos
nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos-dalininkul gati Uuti siundiamos
registruotu lai5ku adresu, kuri dalininkas nurodgs [staigai, arba
iteikiamoi pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq
priemonemis.
92. |staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

XII SKYRIUS
VIESUJU PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA
93. Kai [staigos pranesimai turi buti paskelbti vie5ai, jie skelbiami
[staigos interneto svetaineje ir
Valstybes imones Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai,,.
94. Kiti fstaigos prane5imai dalininkams ir kitiems asmenims siundiami registruotu laisku arba
iteikiami pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis. Kai pranesimai dalininkui siundiami registruotu
laiSku, jie siundiami adresu, kuri dalininkas nurodgs
[staigai. Skubiis pranesimai gali bgti perduoti elektroniniq
ry5iq priemondmis, originalai tqpadiqdien4 i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar
iteit<iami pasiraSytinai.
95.Ui, prane5imq i5siuntim4laiku ar jq iteikim4 pasira5ytinai atsako {staigos direktoiius.

t4

XIII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
96. fstaigos veiklos ataskaita, kartu su audituotu metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu ir
auditoriaus i5vada turi btiti pateikti Juridiniq asmeill registro tvarkytojui 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 dienos paskelbti praejusirl
finansiniq metq valstybes ir nuosavybes teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
ataskaitq {staigos interneto svetainej e.
98. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis dalininkrt
susirinkimas, skelbiama f staigos intemeto svetaineje.
99. Tretiesiems asmenims turi b0ti sudarytos s4lygos su fstaigos veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipaZinti fstaigos buveineje lstaigos darbo valandomis.

I

no,cnilIJsffif'irrnro,
100. fstatq pakeitimus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.

101. fstatai gali btiti keidiami visuotinio dalininkq susirinkimo, fstaigos direktoriaus ar
(kolegialaus valdymo organo) iniciatyva. fstaigos istatai keidiami Vie5qiq istaigq
tarybos
[staigos
istatyme nustatyta tvarka.
102. lstaiga gali btti reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama, vykdoma fstaigos
strukttiros pertvarka Civiliniame kodekse, VieSqf q istaigq istatyme ir kituose teises aktuose nustatyta
tvarka.
103. Kiti fstaigos valdymo ir veiklos klausimai, neaptarti fstatuose, sprendZiami
Civiliniame kodekse, Vie5qjq istaigq istatyme ir kituose teises aktuose nustatyta tvarka.
104. fstaiga turi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises aktuose nustatytus reikalavimus.

Pan irtinta 2019 m. rugpjDdio 30 d. VieSosios istaigos PaneveZio profesinio rengimo centro visuotinio

dalininku susirinkimeprotokoluNr. VJ 3

-J

us]lrffi---sporto

d.

.

ministras

l,*H->r
hon)rt Qo-tr*
rettrao

7,

,

