
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

ĮSTAIGOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) 

D A R B O  R E G L A M E N T A S  

 

I. BENDOSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Įstaigos taryba (savivaldos institucija) (toliau – Įstaigos taryba) yra aukščiausia 

viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos (toliau Įstaiga) savivaldos institucija. 

 2. Įstaigos taryba svarsto Įstaigos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal 

kompetenciją, nustatytą Įstaigos įstatuose, priima sprendimus ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui, 

atlieka visuomeninę Įstaigos valdymo stebėseną.  

 3. Įstaigos taryba telkia mokinių bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų 

(rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti 

Įstaigai aktualius klausimus.  

 4. Įstaigos tarybos kadencija – 3 metai.  

  

  II. ĮSTAIGOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

 5. Teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių. 

 6. Svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, 

kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus. 

 7. Teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos 

vidaus struktūros tobulinimo. 

   8. Svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus. 

  9. Išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitą ir teikia pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos 

tobulinimo bei teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui. 

      10. Svarsto Įstaigos mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia 

siūlymus Įstaigos direktoriui. 

 11. Teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių 

ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir 

intelektinius išteklius. 

 12. Svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus. 

 13. Teikia siūlymus Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais. 

 14. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

         15. Įstaigos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Įstaigos 

bendruomenės nariams. 

 

III. ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, POSĖDŽIAI 

 

 16. Pagrindinė Įstaigos tarybos veiklos forma – posėdis. 

    17. Posėdžiai organizuojami pagal būtinumą, bet ne rečiau kaip du kartus per metus.  



   18. Apie šaukiamo Įstaigos tarybos posėdžio vietą ir laiką Įstaigos tarybos nariams ir 

kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims Įstaigos tarybos pirmininkas praneša ir išsiunčia 

darbotvarkės projektą ne vėliau kaip prieš 5 dienas. 

   19. Posėdžiui pirmininkauja Įstaigos tarybos pirmininkas, o jam nesant - sekretorius. 

      Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Įstaigos tarybos  narių.  

  20. Įstaigos tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. 

  21. Posėdžius protokoluoja sekretorius. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

  22. Įstaigos tarybos nariai turi teisę dėl iš anksto paskelbto posėdžio darbotvarkės 

klausimo balsuoti raštu elektroninėmis ryšių priemonėmis. Posėdžio pirmininkas šį Įstaigos 

tarybos nario sprendimą pateikia Įstaigos tarybos posėdžiui. Įstaigos tarybos nario, 

nedalyvaujančio posėdyje ir dėl svarstomo klausimo savo sprendimą pateikusio elektroninėmis 

ryšių priemonėmis, balsavimas yra įskaitomas į posėdžio kvorumą ir posėdžio rezultatus. Tai 

pažymima posėdžio protokole, atsiųstas sprendimas pridedamas prie posėdžio protokolo.  

  23. Įstaigos direktorius Įstaigos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario 

    teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės. 

  24. Įstaigos tarybos dokumentaciją tvarko ir saugo Įstaigos tarybos sekretorius.  

   

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

. 25. Įstaigos tarybos darbo reglamentas gali būti papildomas  ar keičiamas Tarybos 

   posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

  26. Įstaigos tarybos veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti šiame reglamente, 

   sprendžiami Tarybos posėdžių metu.  

__________________ 
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