
PATVIRTINTA  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos  

2019 m. lapkričio       d.  

sprendimu Nr.  

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (toliau – Mokykla) ir jos Choreografijos, Dailės, Teatro 

skyrių, Pakražančio gimnazijos Muzikos skyriaus, Kražių Žygimanto Liauksmino Muzikos skyriaus 

teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, 

buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį 

pagrindą, sritis ir rūšis, tikslą ir uždavinius, Mokyklos ir vadovo funkcijas, mokymosi pasiekimus 

įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, Mokyklos veiklos organizavimą ir 

valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų 

naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, mokinių priėmimo į 

Mokyklą tvarką, Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.  

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla. Trumpasis 

mokyklos pavadinimas – Algirdo Lipeikos menų mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų 

registre, juridinio asmens kodas 290113170.  

3. Mokyklos įsteigimo data – 1966 m. spalio 1 d.; 2003 m. rugsėjo 30 d. Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-151 pakeistas Mokyklos pavadinimas ir Mokykla pavadinta 

Kelmės meno mokykla; 2016 m. birželio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-

210 Mokyklai suteiktas Algirdo Lipeikos vardas ir Mokykla pavadinta Kelmės Algirdo Lipeikos 

menų mokykla.  

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 290113170. 

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

6. Mokyklos savininkė – Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, Vytauto 

Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė.  

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba, 

kuri:  

7.1. tvirtina Nuostatus;  

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;  

7.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;  

7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;  
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7.5. priima sprendimą dėl Mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;  

7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir 

Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

8. Mokyklos buveinė: Laisvės Gynėjų a. 1, LT-86142 Kelmė. 

9. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla, kodas – 3160. 

10. Mokyklos paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla, kodas – 

3161. 

11. Kitos paskirtys: 

11.1. formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo mokykla; 

11.2. formalųjį švietimą papildančio choreografinio ugdymo mokykla; 

11.3. formalųjį švietimą papildančio teatrinio ugdymo mokykla; 

11.4. neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla;  

11.5. neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla; 

11.6. neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla; 

11.7. neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla; 

11.8. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla; 

11.9. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla; 

11.10. neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla. 

12. Mokymo kalba – lietuvių. 

13. Mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.  

14. Mokymosi proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus, savarankiškas.  

15. Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programos: muzikinio ugdymo programa, dailės ugdymo programa, choreografijos ugdymo 

programa, teatrinio ugdymo programa. Neformaliojo švietimo programos: ankstyvojo ugdymo 

programa, studijinio ugdymo programa, mėgėjų ugdymo programa, kryptingo (išplėstinio) ugdymo 

programa, profesinės linkmės ugdymo programa ir suaugusiųjų ugdymo programa. 

16. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:  

16.1. ugdytiniui, baigusiam neformaliojo ugdymo (toliau – NU) ankstyvojo ugdymo, 

studijinio, mėgėjų ugdymo, kryptingo (išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų 

ugdymo programas, išduodamas Mokyklos pažymėjimas;  

16.2. ugdytiniui, baigusiam formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) pradinio 

ir pagrindinio ugdymo programas, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;  
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16.3. ugdytiniui, išvykstančiam į kitą to paties profilio mokyklą, išduodama Mokyklos pažyma 

apie programų įvykdymą.  

17. Mokykloje veikia Muzikos skyriai, esantys Pakražančio gimnazijoje ir Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijoje. 

18. Pakražančio gimnazijos Muzikos skyrius:  

18.1. buveinė – Pakražančio gimnazija, Centro g. 2, Grinių k., Pakražančio seniūnija, 

LT-86262 Kelmės r. savivaldybė;  

18.2. Pakražančio gimnazijos Muzikos skyriaus įsteigimo data – 1998 m. rugsėjo 17 d.; 

18.3. mokymo kalba – lietuvių;  

18.4. mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi; 

18.5. Pakražančio gimnazijos Muzikos skyriuje vykdomos formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, neformaliojo švietimo – ankstyvojo ugdymo, 

studijinio, mėgėjų ugdymo, kryptingo (išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų 

ugdymo programos; 

18.6. ugdytiniui, baigusiam NU ankstyvojo ugdymo, studijinio, mėgėjų ugdymo, kryptingo 

(išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų ugdymo programas, išduodamas Mokyklos 

pažymėjimas;  

18.7. ugdytiniui, baigusiam FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, išduodamas 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimas;  

18.8. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Muzikos skyrius: 

18.9. buveinė – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, 

Kražių mstl., LT-86285 Kelmės r.;  

18.10. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Muzikos skyriaus įsteigimo data – 2003 m. 

rugsėjo 30 d.; 

18.11. mokymo kalba – lietuvių;  

18.12. mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi;  

18.13. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Muzikos skyriuje vykdomos FŠPU pradinio 

ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, neformaliojo švietimo – ankstyvojo ugdymo, studijinio, 

mėgėjų ugdymo, kryptingo (išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų ugdymo 

programos; 

18.14. ugdytiniui, baigusiam NU ankstyvojo ugdymo, studijinio, mėgėjų ugdymo, kryptingo 

(išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų ugdymo programas, išduodamas Mokyklos 

pažymėjimas;  
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18.15. ugdytiniui, baigusiam FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, išduodamas 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimas. 

19. Mokykla yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 

valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje 

įregistruotuose bankuose, atributiką.  

20. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

21. Mokyklos veiklos sritis – švietimas (kodas 85).  

22. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“: 

22.1. pagrindinės švietimo veiklos rūšis – kitas mokymas (kodas 85.5);  

22.2. kitos švietimo veiklos rūšys:  

22.2.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59),  

22.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60),  

22.2.3. kultūrinis švietimas (kodas 85.52),  

22.2.4. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20). 

23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

23.1. vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20); 

23.2. ekskursijų organizatorių veikla (kodas 79.12); 

23.3. kita leidyba (kodas 58.19); 

23.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20); 

23.5. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas (kodas 69.20.10); 

23.6. finansinių ataskaitų rengimas (kodas 69.20.20). 

24. Mokyklos tikslai: per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių (vaikų, 

jaunimo, suaugusiųjų) meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą; sudaryti 

sąlygas įgyti meninių, bendrųjų kultūros kompetencijų per muziką, šokį, dailę, teatrą ir aktyvinti 

rajono jaunimo kultūrinį gyvenimą. 
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25. Mokyklos veiklos uždaviniai:  

25.1. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką; sukurti palankų psichologinį klimatą ir 

ugdymo(si) edukacinę erdvę; veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių 

sistema, puoselėti demokratiškus bendruomenės santykius;  

25.2. individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo 

polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią meninio ugdymo programą;  

25.3. puoselėti prigimtines menines ugdytinio galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), 

lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;  

25.4. pažinti, atskleisti, lavinti ir plėtoti meninius individualius gebėjimus ir talentą per meninę 

veiklą ir integracinius menų dalykų projektus;  

25.5. sudaryti sąlygas priimtiems į Mokyklą ugdytiniams įgyti meninės raiškos pagrindus, 

plėtojant kompetencijas per individualų saviraiškos poreikio tenkinimą bei padėti užtikrinti jų 

tęstinumą aukštesnio profilio meno ugdymo institucijose;  

25.6. rengti asmenį atsakingam savarankiškam gyvenimui, padėti jam išplėtoti savo prigimtines 

kūrybines galias;  

25.7. mokyti suprasti žmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą;  

25.8. saugoti tautinę tapatybę, perteikiant mokiniams tautinės kultūros pagrindus, Europos ir 

pasaulio humanistinės kultūros vertybes;  

25.9. bendruomenės gyvenimą grįsti demokratijos principais ir ugdyti aktyvius valstybės 

piliečius;  

25.10. organizuoti mokytojų ir kitų specialistų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;  

25.11. užtikrinti ugdymo kokybę;  

25.12. sudaryti sąlygas, naujas aplinkas mokinių ir bendruomenių narių nuolatiniam 

neformaliam ugdymuisi, metodinių ir kultūrinių renginių organizavimui.  

26. Mokyklos funkcijos:  

26.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymais patvirtintomis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, Bendrųjų iš valstybės ir 

savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu; 

26.2. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;  

26.3. taiko Mokyklos tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;  

26.4. teikia FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo, NU ankstyvojo, kryptingo (išplėstinio), 

mėgėjų ir studijinio mokymo programų pasiūlą;  

26.5. rengia mokomųjų kolektyvų programų modulius;  
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26.6. organizuoja ir vykdo FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo tarpinius ir baigiamuosius 

žinių patikrinimus;  

26.7. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio meno mokyklomis;  

26.8. konsultuoja mokymo(si) metodų, įvairių meno dalykų metodikos klausimais, rengia 

respublikinius ir tarptautinius seminarus, praktikumus, festivalius, konkursus;  

26.9. skleidžia Mokyklos ilgametės veiklos suformuotą metodinę patirtį;  

26.10. teikia informaciją visuomenei apie pasirinkimo galimybes ir Mokyklos programas;  

26.11. inicijuoja konkursus, parodas, festivalius; vykdo šalies ir tarptautinius švietimo, 

kultūros ir meno projektus;  

26.12. sudaro mokymosi sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdo sutartus 

įsipareigojimus;  

26.13. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;  

26.14. tvarko Mokyklos ugdytinių duomenis vadovaudamasi asmens duomenų apsaugos 

taisyklėmis; 

26.15. vykdo ugdymo(si) stebėseną;  

26.16. sudaro sąlygas ugdytiniams perimti savo tautos ir visos Europos kultūros pagrindus;  

26.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

26.18. viešai žiniasklaidos priemonėse skelbia apie naujų ugdytinių priėmimo į Mokyklą 

sąlygas;  

26.19. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų ir renginių 

tvarkaraščiai;  

26.20. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinius gebėjimus;  

26.21. kuria tinkamą ugdymo turiniui įgyvendinti materialinę bazę;  

26.22. vykdo šviečiamąsias, kultūrines, metodines ir leidybos funkcijas;  

26.23. vykdo vaikų minimalios priežiūros priemones;  

26.24. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka. Mokyklos pažymėjimai išduodami Mokyklos 

direktoriaus nustatyta tvarka.  

27. Mokykla atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

28. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę:  
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28.1. rengti ir siūlyti įgyvendinti parengtas individualias programas, projektus, pasirinkti 

pedagoginės veiklos būdus ir formas, mokymo metodus;  

28.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;  

28.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;  

28.4. inicijuoti, vykdyti šalies ir tarptautinius projektus ir juose dalyvauti;  

28.5. stoti ir jungtis į asociacijas, burtis į profesines sąjungas;  

28.6. vykdyti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinio ugdymo, socialinės 

reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas; 

28.7. gauti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą;  

28.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  

28.9. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančias ir tinkamai aprūpintas darbo vietas;  

28.10. organizuoti Mokyklos savivaldos institucijų veiklą;  

28.11. savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

susijusiais su Mokyklos veikla: šalies ir užsienio švietimo, sveikatos, kultūros, teisėsaugos 

institucijomis, Kelmės rajono savivaldybės institucijomis ir organizacijomis;  

28.12. atlygintinai teikti švietimo viešąsias paslaugas ir gautas lėšas naudoti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;  

28.13. pasitvirtinti Mokyklos bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę 

reglamentuojančius dokumentus;  

28.14. siūlyti dokumentų pataisas, kurti įvairius projektus, programas, konkursus, skirtus 

meniniam kultūriniam švietimui, švietimo kaitai inicijuoti;  

28.15. gauti ir teikti informaciją Mokyklos veiklos klausimais Kelmės rajono savivaldybės 

merui, tarybai, švietimo įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;  

28.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti priskirtą valstybės turtą ir lėšas, naudotis ir 

disponuoti juo, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;  

28.17. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.  

29. Mokyklos pareigos:  

29.1. užtikrinti sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką, užkertančią kelią smurto, prievartos 

apraiškoms ir žalingiems įpročiams;  

29.2. užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kokybišką priskirtų funkcijų 

atlikimą;  

29.3. organizuoti ir vykdyti FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigiamuosius 

žinių patikrinimus;  
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29.4. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos 

asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

29.5. teikti informaciją visuomenei apie Mokyklos veiklą;  

29.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės 

aktuose.  

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

30. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:  

30.1. direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarusios 

Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 

30.2. direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarta teisės aktų 

numatyta tvarka; 

30.3. direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarta teisės aktų 

numatyta tvarka. 

31. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu skiria ir iš pareigų atleidžia 

Kelmės rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius 

tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kelmės rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui. 

32. Direktorius:  

32.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;  

32.2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina mokytojų 

ir kitų Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokytojus, kitus 

ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, skatina juos, skiria jiems 

drausmines nuobaudas; 

32.3. nustato pavaduotojų veiklos sritis, funkcijas, koordinuoja jų veiklą ir įpareigoja 

periodiškai atsiskaityti už nuveiktą darbą;  

32.4. priima mokinius Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymosi 

sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

32.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais nustato mokinių teises, pareigas ir 

atsakomybę;  

32.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina darbo tvarkos taisykles, sudaro mokiniams ir 

darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu 

susijusiais aspektais; 
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32.7. vadovauja Mokyklos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, ugdymo programų 

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui; 

32.8. atsako už informacijos skelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina 

bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus 

sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį 

tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems 

įpročiams aplinką;  

32.9. leidžia įsakymus, prižiūri jų vykdymą;  

32.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, tvirtina Mokyklos metodinės 

tarybos sudėtį;  

32.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;  

32.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;  

32.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus 

kontrolės sistemos sukūrimą, funkcionavimą ir tobulinimą, darbų saugą;  

32.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą 

teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 

32.15. rūpinasi mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos organizavimu, 

sudaro darbuotojams sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 

galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka;  

32.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;  

32.17. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 

mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis institucijomis, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, 

sveikatos įstaigomis, Mokyklos rėmėjais, visuomene, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis 

institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę 

aplinką;  

32.18. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;  

32.19. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka viešai 

informuoja apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo 

sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir 

pasiekimus;  

32.20. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikėms ir 

trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms vykdyti;  

32.21. organizuoja FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo tarpinius ir baigiamuosius pasiekimų 

patikrinimus;  
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32.22. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, 

lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, 

užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą; 

32.23. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 

smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas 

institucijas;  

32.24. atlieka kitas teisės aktuose ir Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas 

funkcijas;  

32.25. Mokyklos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas 

atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kitas teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo; 

32.26. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

laikymąsi Mokykloje, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą 

funkcijų atlikimą, Mokyklos veiklos rezultatus, veiksmingą minimaliosios ar vidutinės priežiūros 

priemonių įgyvendinimą, ugdymo proceso organizavimą ir jo kokybę, administracinę, ūkinę ir 

finansinę veiklą, darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, vaikų saugumą, Mokyklos turto 

apsaugą ir jo valdymą, finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitą su asignavimais susijusią veiklą.  

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS SAVIVALDA 

 

33. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis programomis ir Mokykloje 

susiklosčiusiomis tradicijomis.  

34. Savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir 

pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems 

sprendimams, atlieka visuomeninę valdymo priežiūrą. Savivaldos institucijų įvairovę, jų 

kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Nuostatai. 

35. Mokyklos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Mokyklos taryba telkia 

mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, 

padeda spręsti aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. 

36. Mokyklos taryba sudaroma iš 4 mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), 4 mokytojų, 4 mokinių. 

37. Į Mokyklos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Mokyklos 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokyklos mokytojų taryba, mokinius – 

Mokyklos 5–7 klasių mokiniai. 
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38. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokyklos tarybos posėdyje atviru 

balsavimu balsų dauguma. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą (išskyrus mokinius) turi teisę 

bet kuris Mokyklos tarybos narys. 

39. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, 

jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje atviru balsavimu 

balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokyklos tarybos pirmininko balsas. 

Mokyklos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, 

Mokyklos direktorius siūlo svarstyti iš naujo, o Mokyklos tarybai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas 

sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius Mokyklos tarybos posėdžiuose gali 

dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Mokyklos tarybos posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems 

pirmininkauja Mokyklos tarybos pirmininkas. 

40. Mokyklos taryba, remiantis demokratiniais rinkimų principais, renkama ketveriems 

mokslo metams. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, Mokyklos taryba likusiam kadencijos laikotarpiui 

atnaujinama. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės 

nariams.  

41. Mokyklos taryba:  

41.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

41.2. pritaria Mokyklos strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, 

Nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus; 

41.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos darbo 

tobulinimo, mokinių saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, 

finansinius ir intelektinius išteklius;  

41.4. išklauso direktoriaus metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos 

tobulinimo, vertina vadovų veiklą;  

41.5. teikia siūlymus Kelmės rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

41.6. svarsto Mokyklos mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui; 

41.7. inicijuoja šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą, aptaria siūlymus dėl papildomos veiklos 

ir renginių organizavimo; 

41.8. Mokyklos mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos, mokinių 

atleidimo nuo užmokesčio už mokslą klausimus;  

41.9. svarsto Mokyklos lėšų (biudžeto, specialiųjų ir rėmėjų) naudojimo klausimus; 

41.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;  
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41.11. vykstant konkursui Mokyklos vadovo pareigoms eiti, į komisijos narius teikia Mokyklos 

tarybos narius teisės aktų nustatyta tvarka. 

42. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

43. Už savo veiklą Mokyklos taryba vieną kartą per mokslo metus atsiskaito ją rinkusiems 

bendruomenės nariams. 

44. Mokyklos mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius ir pavaduotojai, visi 

Mokykloje dirbantys mokytojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.  

45. Mokyklos mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.  

46. Mokyklos mokytojų tarybos posėdžius šaukia direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame 

dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokyklos mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami 

posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma. 

47. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat pasibaigus 

pusmečiui. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokyklos mokytojų tarybos posėdis. 

48. Mokyklos mokytojų taryba:  

48.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir direktoriaus teikiamais klausimais; 

48.2. aptaria Mokyklos ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus; 

48.3. svarsto Mokyklos strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus, kaip 

tobulinti veiklą; 

48.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio problemas, pedagoginės veiklos tobulinimo 

klausimus; 

48.5. ugdymo turinį ir metodus derina su Mokyklai keliamais uždaviniais ir bendruomenės 

poreikiais; 

48.6. svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties 

sklaidą; 

48.7. renka atstovus į Mokyklos tarybą. 

49. Mokykloje sudaromos metodinės grupės, skirtos mokytojams pasirengti ugdyti mokinius. 

50. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių giminingų mokomųjų dalykų mokytojai. 

Metodinei grupei vadovauja ir veiklą organizuoja grupės narių išrinktas metodinės grupės 

pirmininkas. 

51. Metodinės grupės: 

51.1. planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, planus, mokymo ir mokymosi metodus, 

kontekstą); 

51.2. svarsto mokinių pasiekimus ir pažangos vertinimo būdus; 

51.3. organizuoja mokytojų ir mokinių praktinę, projektinę veiklą; 
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51.4. plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas; 

51.5. metodinės grupės pirmininkas už mokslo metų veiklą atsiskaito Mokyklos metodinei 

tarybai. 

52. Mokyklos metodinė taryba – metodinės veiklos koordinatorius. Mokyklos metodinės 

grupės nariai – skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai. Mokyklos metodinės tarybos nariai renkami 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma. Mokyklos metodinei tarybai 

vadovauja ir jos veiklą organizuoja bei koordinuoja Mokyklos mokytojų tarybos deleguotas atstovas 

arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokyklos metodinės tarybos sudėtis atnaujinama pirmame 

naujų mokslo metų Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje. Mokyklos metodinės tarybos sudėtį 

įsakymu tvirtina direktorius. 

53. Mokyklos metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą, mokytojų 

bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, kartu su Mokyklos vadovais planuoja ir 

aptaria ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę, plėtoja mokytojų profesinės 

veiklos kompetencijas ir siekia mokinių bei Mokyklos pažangos. Mokyklos metodinė taryba už 

mokslo metų veiklą atsiskaito Mokyklos mokytojų tarybai. 

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA 

 

54. Mokyklos direktorius priima ir atleidžia iš darbo direktoriaus pavaduotoją ugdymui, 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, pedagogus ir kitus darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

55. Darbo apmokėjimo tvarką Mokykloje darbuotojams nustato Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimai. 

56. Maksimalų etatų, finansuojamų Mokyklos steigėjo, skaičių ir darbo užmokesčio fondą 

tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.  

57. Mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 
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58. Mokykla valdo ir naudoja patikėjimo teise perduotą Kelmės rajono savivaldybės turtą, juo 

disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimų nustatyta tvarka. 

59. Mokyklos lėšos:  

59.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir 

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos pagal patvirtintas sąmatas;  

59.2. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;  

59.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;  

59.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.  

60. Mokykla – paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka. 

61. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų 

nustatyta tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos 

politika, finansų kontrolės taisyklėmis, darbo apmokėjimo sistema. 

62. Mokyklos finansinį auditą atlieka Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 

Centralizuoto vidaus audito skyrius.  

63. Mokyklos veiklos valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija.  

64. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Kelmės rajono savivaldybės taryba ir Kelmės rajono 

savivaldybės administracija. 

65. Mokyklos veiklos išorinį vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. 

66. Mokyklos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ 

 

67. Mokinių priėmimo į Mokyklą tvarką tvirtina Mokyklos direktorius.  

68. Mokinio priėmimas į Mokyklą įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami 

Mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.  

69. Mokymo sutartį už vaiką pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).  

70. Mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos žurnale.  

71. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įrašomas į Mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo 

asmens byla.  

72. Abu mokymosi sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo 

pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama 

į mokinio asmens bylą.  
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73. Mokinio išvykimas iš Mokyklos įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu, laikantis 

nustatytos tvarkos ir sudarytų mokymo sutarčių nuostatų. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

74. Informacija apie Mokyklos veiklą pateikiama interneto svetainėje 

(http://www.kelmesmenas.lt/). Interneto svetainė atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

75. Nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Kelmės rajono 

savivaldybės taryba.  

76. Nuostatai keičiami ir papildomi Kelmės rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos 

direktoriaus, Mokyklos tarybos iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų papildymai ir 

pakeitimai derinami su Mokyklos taryba. 

77. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

78. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ir 

pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Kelmės rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto 

svetainėse. 

_________________________________ 

 

 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė 

Asta Barčiauskienė 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2019 m. rugsėjo 26 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. 6) 

http://www.kelmesmenas.lt/

