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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

 ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) DARBO REGLAMENTAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) įstatai reglamentuoja Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo            
centro (toliau – Centras) Tarybos organizavimo bendrąją tvarką. 

2. Įstaigos taryba (savivaldos institucija) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos            
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,           
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Įstaigos įstatais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais,               
kitais teisės aktais ir Įstatais. 

3. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) priimti sprendimai yra privalomi visai Įstaigos bendruomenei. 

II SKYRIUS 
ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) STRUKTŪRA 

4. Įstaigos taryba (savivaldos institucija) yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija. Įstaigos taryba            
(savivaldos institucija) telkia Įstaigos mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų (rūpintojų) bendruomenę,           
vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigos aktualius klausimus. 

5. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) kadencijos trukmė yra 3 metai. Į šią tarybą po 4 asmenis deleguoja:                 
tėvų (rūpintojų) atstovus – visuotinis tėvų (rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, o po 3 asmenis                
deleguoja mokinius – Įstaigos mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė. 

6. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininką ir sekretorių atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma             
renka šios tarybos nariai. 

7. Pasibaigus Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) kadencijai, rinkimus į Įstaigos tarybą (savivaldos            
instituciją) organizuoja Centro direktorius. 

III SKYRIUS 
ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

8. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis               
teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai šios tarybos narių. Šios tarybos nutarimai priimami posėdyje                 
dalyvaujančių balsų dauguma. Įstaigos direktorius šios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.             
Kviestinis narys neturi balsavimo teisės. 

9. Neeilinis Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posėdis turi būti šaukiamas tarybos pirmininko arba ne              
mažiau kaip trečdalio šios tarybos narių siūlymu. 

10. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui           
pirmininkavęs asmuo ir sekretorius. 

IV SKYRIUS 
ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS)  FUNKCIJOS 

11. Teikia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 



12. Svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą               
reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus; 

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

14. Svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus; 

15. Išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo,               
vertina Įstaigos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų              
susirinkimui (savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai); 

16. Svarsto mokytojų, mokinių ir Įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Įstaigos             
direktoriui. 

17. Teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų               
sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

18. Svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus; 

19. Teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo            
ir kitais klausimais; 

20. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose. 

21. Įstaigos taryba (savivaldos institucija) už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Įstaigos                
bendruomenės nariams. 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) darbo reglamentas keičiamas Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) 
sprendimu. 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


