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PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centro įstaigos tarybos 

2019 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. ĮST-N-1/19 

 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO 

ĮSTAIGOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro įstaigos tarybos darbo reglamentas 

(toliau – Darbo reglamentas) nustato viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro įstaigos 

tarybos (toliau – Įstaigos taryba) darbo tvarką. 

1.2. Įstaigos taryba yra kolegialus viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro 

(toliau – Mokymo centras) valdymo organas. Įstaigos taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų 

įstaigų įstatymu, Mokymo centro įstatais, šiuo Darbo reglamentu ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

1.3. Savo veikloje Įstaigos taryba vadovaujasi kolegialumo, viešumo, nešališkumo, 

protingumo, sąžiningumo principais. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TARYBOS SUDĖTIS 
 

2.1 Įstaigos tarybos sudėtį ir Įstaigos tarybos sudėties pakeitimus tvirtina Mokymo centro 

savininkas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija), 

įgyvendinanti valstybės, kaip įstaigos savininkės, teises ir pareigas. Įstaigos tarybos nariai renkami 

Profesinio mokymo įstatymo ir Ministerijos nustatyta tvarka. 

2.2. Įstaigos taryba sudaroma 5 metų kadencijai iš 9 narių. Įstaigos tarybos narių skaičių ir 

sudėtį nustato Profesinio mokymo įstatymas. Įstaigos tarybos kadencija skaičiuojama nuo 

Ministerijos sprendimo dėl Įstaigos tarybos sudėties patvirtinimo įsigaliojimo dienos. Ministerijos 

patvirtinta Įstaigos tarybos sudėtis viešai skelbiama Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka. 

2.3. Įstaigos tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Įstaigos tarybos kadencijas 

iš eilės. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Įstaigos tarybos kadencijos pabaigos Ministerija turi 

patvirtinti naujai sudaromos Įstaigos tarybos sudėtį. Pirmąjį Įstaigos tarybos posėdį šaukia Mokymo 

centro direktorius ne vėliau kaip per 10 dienų nuo naujos Įstaigos tarybos kadencijos pradžios. 

2.4. Įstaigos tarybos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Švietimo 

įstatyme, asmuo. Įstaigos tarybos nariu negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TARYBOS FUNKCIJOS 
 

3.1. Įstaigos taryba atlieka šias funkcijas: 

3.1.1. tvirtina Mokymo centro strateginį veiklos planą; 

3.1.2. tvirtina Mokymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles; 

3.1.3. koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą; 

3.1.4. svarsto Mokymo centro direktoriaus teikiamus Mokymo centro struktūros pertvarkos 

planus ir teikia siūlymus Mokymo centro savininkui; 

3.1.5. nustato Mokymo centro darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos 

vertinimo principus; 
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3.1.6. nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti 

profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Ministeriją; 

3.1.7. svarsto Mokymo centro direktoriaus pateiktą Mokymo centro metinę pajamų ir išlaidų 

sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

3.1.8. iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Mokymo centro 

savininkui dėl Mokymo centro direktoriaus pateiktos Mokymo centro metinės veiklos 

ataskaitos; 

3.1.9. savo sprendimus skelbia viešai Mokymo centro interneto svetainėje ir apie savo 

sprendimus informuoja Mokymo centro savininką; 

3.1.10. atlieka Švietimo įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Mokymo centro įstatuose ir 

kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas. 

3.2. Įstaigos tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina Mokymo centro 

direktorius. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TARYBOS NARIŲ ĮGALIOJIMAI, TEISĖS IR PAREIGOS 
 

4.1. Pradėdamas eiti pareigas Įstaigos taryboje jos narys Įstaigos tarybos posėdyje pasirašo 

įsipareigojimą vadovautis Mokymo centro ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Profesinio 

mokymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas (1 priedas) ir sutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo (2 priedas). 

4.2. Įstaigos taryba visų Įstaigos tarybos narių balsų dauguma iš Įstaigos tarybos narių atviru 

balsavimu renka ir atšaukia Įstaigos tarybos pirmininką. Įstaigos tarybos pirmininku negali būti 

Mokymo centro personalui priklausantis asmuo ar Mokymo centro mokinys. 

4.3. Įstaigos taryba paprasta Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių Įstaigos tarybos narių 

balsų dauguma iš Įstaigos tarybos narių atviru balsavimu renka ir atšaukia Įstaigos tarybos sekretorių. 

Įstaigos tarybos sekretorius rengia Įstaigos tarybos posėdžių darbotvarkę, protokoluoja Įstaigos 

tarybos posėdžius ir atlieka kitus organizacinius ir/ar techninius darbus. 

4.4. Įstaigos taryba tvirtina savo Darbo reglamentą. Sprendimai dėl Darbo reglamento 

priėmimo, pakeitimo ar papildymo priimami paprasta Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių 

Įstaigos tarybos narių balsų dauguma atviru balsavimu. 

4.5. Įstaigos taryba rengia metinę savo veiklos ataskaitą (3 priedas) ir ją viešai skelbia Mokymo 

centro interneto svetainėje ir pateikia Ministerijai iki kiekvienų metų kovo 1 dienos. 

4.6. Įstaigos tarybos narys turi teisę: 

4.6.1. teikti siūlymus dėl Įstaigos tarybos posėdžio darbotvarkės; 

4.6.2. reikšti nuomonę Mokymo centro ir Įstaigos tarybos veiklos klausimais; 

4.6.3. gauti iš Mokymo centro ir/ar Ministerijos informaciją, susijusią su Įstaigos tarybos 

posėdžiuose svarstomais klausimais, būtiną Įstaigos tarybos funkcijoms vykdyti; 

4.6.4. susipažinti su Įstaigos tarybos posėdžio protokolu, pareikšti pastabas; 

4.6.5. dalyvauti Mokymo centro posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose, iš anksto apie 

tai informavęs Mokymo centro direktorių. 

4.7. Įstaigos tarybos nario pareigos: 

4.7.1. vadovautis Darbo reglamentu, Įstaigos tarybos priimtais sprendimais Įstaigos tarybos 

funkcijoms įgyvendinti; 

4.7.2. dalyvauti Įstaigos tarybos posėdžiuose, informuoti elektroniniu paštu Įstaigos tarybos 

pirmininką ar sekretorių, jei dėl svarbių priežasčių Įstaigos tarybos narys negali dalyvauti 

posėdyje;  

4.7.3. dalyvauti rengiant dokumentus ir/ar informaciją Įstaigos tarybos posėdžiams ir rengti 

kitus Įstaigos tarybos dokumentus; 

4.7.4. dalyvauti įgyvendinant Darbo reglamente nurodytas Įstaigos tarybos funkcijas; 

4.7.5. pranešti raštu Įstaigos tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti Įstaigos 
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tarybos posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to 

klausimo svarstymo ir balsavimo. 

4.8. Jeigu Įstaigos tarybos narys nevykdo ar netinkamai vykdo Darbo reglamente nustatytas 

pareigas, Įstaigos tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą Įstaigos tarybos narį delegavusią 

instituciją su prašymu deleguoti kitą Įstaigos tarybos narį. 

4.9. Įstaigos tarybos nario įgaliojimai pasibaigia: 

4.9.1. pasibaigus Įstaigos tarybos kadencijai; 

4.9.2. Įstaigos tarybos nariui mirus; 

4.9.3. Įstaigos tarybos nariui atsistatydinus; 

4.9.4. pasibaigus Įstaigos tarybos nario darbo sutarčiai su Mokymo centru; 

4.9.5. pasibaigus Įstaigos tarybos nario įgaliojimams jį delegavusioje organizacijoje; 

4.9.6. išbraukus Įstaigos tarybos narį – Įstaigos mokinį –  iš Mokinių registro; 

4.9.7. atšaukus Įstaigos tarybos narį Darbo reglamento 4.8 punkte nustatytais atvejais. 

4.10. Jeigu Įstaigos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta nepasibaigus Įstaigos tarybos kadencijai, 

Įstaigos tarybos pirmininkas su prašymu kreipiasi į tą narį delegavusią instituciją dėl naujo Įstaigos 

tarybos nario delegavimo. Naujas Įstaigos tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai Ministerija 

nevykdant atrankos patvirtina pakeistą Įstaigos tarybos sudėtį, įtraukdama į ją naujai deleguotą 

Įstaigos tarybos narį, Ministerijos patvirtinta Įstaigos tarybos sudėtis viešai skelbiama Profesinio 

mokymo įstatymo nustatyta tvarka ir naujai patvirtintas Įstaigos tarybos narys pasirašo Darbo 

reglamento 4.1 punkte nurodytus dokumentus. 

4.11. Už veiklą Įstaigos taryboje socialinių partnerių atstovams ir regiono plėtros tarybos 

atstovui gali būti atlyginama Mokymo centro įstatuose nustatyta tvarka. 

 
V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 
 

5.1. Įstaigos tarybos darbo forma yra Įstaigos tarybos posėdžiai. Įstaigos taryba sprendimus 

priima tik Įstaigos tarybos posėdžių metu. 

5.2. Įstaigos tarybos posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros 

tvarka. Sprendimą dėl Įstaigos tarybos posėdžio organizavimo žodinės arba rašytinės procedūros 

tvarkos priima Įstaigos tarybos pirmininkas. 

5.3. Įstaigos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus Įstaigos tarybos 

pirmininko iniciatyva ar Mokymo centro direktoriaus siūlymu. Apie Įstaigos tarybos posėdžio, 

organizuojamo žodinės procedūros tvarka, vietą ir laiką Įstaigos tarybos nariai informuojami 

elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki tokio Įstaigos tarybos posėdžio dienos, 

pateikiant Įstaigos tarybos posėdžio darbotvarkę (4 priedas), informaciją svarstomais klausimais ir 

svarstomus dokumentus ar jų projektus. 

5.4. Klausimus svarstymui Įstaigos tarybos posėdyje turi teisę pateikti Įstaigos tarybos nariai, 

Mokymo centro direktorius, Ministerija. Prašymai svarstyti klausimą Įstaigos tarybos posėdyje 

pateikiami Darbo reglamente nurodytu elektroniniu paštu arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota 

klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės, esant galimybei pridedami 

reikiami dokumentai, siūlomas sprendimas. Prašymus priima ir registruoja Įstaigos tarybos 

pirmininkas ar sekretorius. Jei prašyme teikiamas svarstyti klausimas nepriklauso Įstaigos tarybos 

kompetencijai, Įstaigos tarybos pirmininkas tokį prašymą gražina jį padavusiam asmeniui, 

nurodydamas motyvus. Posėdžio darbotvarkė, priklausomai nuo aplinkybių, gali būti koreguojama. 

Kiti klausimai ir einamieji reikalai, Įstaigos tarybai sutikus, gali būti svarstomi, bet dėl jų sprendimai 

nepriimami. 

5.5. Apie Įstaigos tarybos posėdžio sušaukimą bei parengtus svarstyti klausimus Įstaigos 

tarybos pirmininko pavedimu ar Mokymo centro direktoriaus prašymu elektroniniu paštu visiems 

Įstaigos tarybos nariams praneša Įstaigos tarybos sekretorius. 

5.6. Įstaigos taryba sprendimus, išskyrus sprendimą dėl Įstaigos tarybos pirmininko paskyrimo 
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ar atšaukimo, priima atviru balsavimu paprasta Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių Įstaigos 

tarybos narių balsų dauguma. Jeigu Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių Įstaigos tarybos narių 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Įstaigos tarybos pirmininko balsas. 

5.7. Įstaigos tarybos sprendimai priimami balsuojant, Įstaigos tarybos nariai turi po vieną balsą. 

Jei Įstaigos tarybos narys nenusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, balsuojama „pritariu“ ,  

„nepritariu“,  „susilaikau“. 

5.8. Įstaigos tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Įstaigos 

tarybos narių. Savo sprendimus Įstaigos taryba viešai skelbia Mokymo centro interneto svetainėje. 

5.9. Pirmajam naujai patvirtintos Įstaigos tarybos posėdžiui pirmininkauja Mokymo centro 

direktorius, kol Įstaigos taryba išsirenka pirmininką. 

5.10. Įstaigos tarybos posėdžiams pirmininkauja Įstaigos tarybos pirmininkas. Nesant Įstaigos 

tarybos pirmininkui Įstaigos tarybai vadovauja Įstaigos tarybos posėdyje visų Įstaigos tarybos narių 

balsų dauguma iš Įstaigos tarybos narių atviru balsavimu išrinktas Įstaigos tarybos narys. 

5.11. Įstaigos tarybos posėdžio pirmininkas skelbia Įstaigos tarybos posėdžio pradžią, 

pertraukas ir pabaigą, tikrina ar yra kvorumas, teikia tvirtinti posėdžio darbotvarkę, vadovauja 

klausimų svarstymui, dalyvauja diskusijose, formuluoja sprendimo turinį ir teikia balsuoti, skelbia 

balsavimo rezultatus. 

5.12. Įstaigos tarybos posėdžiai protokoluojami, suderintą protokolą (5 priedas) pasirašo 

Įstaigos tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolui parengti, Įstaigos tarybos posėdžio 

pirmininkui informavus Įstaigos tarybos posėdžio dalyvius, gali būti daromas Įstaigos tarybos 

posėdžio garso įrašas, kuris yra saugomas teisės aktų nustatyta tvarka vienerius metus po protokolo 

sudarymo dienos. 

5.13. Įstaigos tarybos posėdžio protokolo projektą Įstaigos tarybos sekretorius pateikia 

derinimui Įstaigos tarybos nariams elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po Įstaigos tarybos posėdžio. 

Įstaigos tarybos nariai per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo gali pateikti dėl jo pastabas 

Darbo reglamente nurodytu elektroniniu paštu. Per nurodytą laiką negavus pastabų laikoma, kad 

Įstaigos tarybos narys pritaria protokolo projektui. Į pastabas, susijusias su Įstaigos tarybos posėdžio 

metu priimtų sprendimų pakeitimais, neatsižvelgiama. Pasirašytą Įstaigos tarybos posėdžio protokolą 

sekretorius pateikia Įstaigos tarybos nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

jo pasirašymo. 

5.14. Neeiliniai Įstaigos tarybos posėdžiai ir rašytinės procedūros tvarka organizuojami Įstaigos 

tarybos posėdžiai šaukiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai: 

5.14.1. ypatingai svarbiems ir neatidėliotiniems klausimams spręsti pateikiamas Įstaigos 

tarybos pirmininko prašymas ar Mokymo centro direktoriaus prašymas; 

5.14.2. kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip 1/3 Įstaigos tarybos narių. 

5.15. Informacija apie neeilinį Įstaigos tarybos posėdį ar rašytinės procedūros tvarka 

organizuojamą Įstaigos tarybos posėdį pranešama elektroniniu paštu, nurodant svarstomus klausimus, 

ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki posėdžio pateikiant svarstomais klausimais reikalingą 

informaciją ir dokumentus. 

5.16. Įstaigos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Mokymo centro direktorius, Įstaigos tarybai 

pritarus – kiti Mokymo centro darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys, kuriuos posėdžio pradžioje 

Įstaigos tarybos posėdžio pirmininkas pristato. 

5.17. Įstaigos tarybos sprendimu gali būti surengtas uždaras posėdis, kuriame dalyvauja tik 

Įstaigos tarybos nariai. 

5.18. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu. Jei 1/3 Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių 

Įstaigos tarybos narių reikalauja, bet kuriuo klausimu turi būti balsuojama slaptai. 

5.19. Slaptai balsuojama, naudojant specialios formos balsalapius. Balsalapių formą tvirtina 

Įstaigos taryba, o Įstaigos tarybos nariams juos išduoda Įstaigos tarybos sekretorius. Balsavimo 

vietoje turi būti slapto balsavimo balsadėžė. Visais atvejais balsalapis turi turėti antraštę, kurioje 

aiškiai nurodyta, dėl ko balsuojama. Balsuojant balsalapiais, balsus skaičiuoja Įstaigos tarybos 

posėdžio išrinkta balsų skaičiavimo komisija, sudaryta iš ne mažiau kaip 3 Įstaigos tarybos narių. Jei 
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nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali 

būti nagrinėjamas tik kitame Įstaigos tarybos posėdyje. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami 

balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę. Esant reikalui, Įstaigos tarybos posėdžio pirmininkas gali 

keisti balsavimo tvarką. 

5.20. Įstaigos taryba priima sprendimus, įforminamus nutarimais. Priimtus Įstaigos tarybos 

nutarimus pasirašo Įstaigos tarybos pirmininkas ir jie įsigalioja nuo pasirašymo dienos, jei Įstaigos 

taryba nenutaria kitaip. Įstaigos taryba sprendimus viešai skelbia Mokymo centro interneto svetainėje 

ir apie savo sprendimus informuoja Ministeriją. 

5.21. Įstaigos tarybos dokumentai rengiami, tvarkomi ir saugomi Mokymo centro nustatyta 

tvarka. Už tinkamą Įstaigos tarybos dokumentų rengimą, tvarkymą ir saugojimą atsako Įstaigos 

tarybos pirmininkas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

6.1. Darbo reglamentas pildomas, keičiamas paprasta Įstaigos tarybos posėdyje dalyvaujančių 

Įstaigos tarybos narių balsų dauguma. 

6.2. Visi Įstaigos tarybos veiklos procedūriniai klausimai, nenumatyti Darbo reglamente, 

sprendžiami Įstaigos tarybos posėdžių metu. 

6.3. Įstaigos taryba nutraukia savo veiklą teisės aktuose nustatyta tvarka. 

6.4. Įstaigos tarybos elektroninis paštas, kuriuo vykdomas tarpusavio bendravimas su Įstaigos 

taryba, yra taryba@mokymocentras.lt . Įstaigos tarybos nariai šiuo elektroniniu paštu privalo 

informuoti apie savo elektroninio pašto adresą, jo pakeitimus, kitų duomenų apie Įstaigos tarybos 

narį, reikalingų Įstaigos tarybos veiklai užtikrinti, atsiradimą ar pasikeitimą. Įstaigos tarybos adresas, 

kuriuo vykdomas tarpusavio bendravimas raštu su Įstaigos taryba, yra VšĮ Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centras, Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai. 

 
________________________________ 
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