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PATVIRTINTA
aZeikiq rajono savivaldybes tarybos

019 m. geguZes 31 d. sprendimu Nr. Tl-154

10. Mokyklos grupe - nefo;mqti
pap,aareiil rffiflifi:-il'if - ne2pflryx]-tullu svietimo mokvkla ir rormalqfi svietim4

iREGISTRUOTA
JURIDINIIJ .{SMENU REGI STRE

MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l ' MaZeikiq Vy'tauto Klovos muzikos mokyklos nuostatai (toliau Nuostatai)
reglamentuoja MaZeikiq vytauto I(lovos muzikos moky-klos (toliau - Molykla) teising forma,priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucijE, tur.inE,
mokyklos grup9, tip4, pagrinding ir kitas paskiriis, mot ymo kalb4 ir forrnas, ,.ifuo, teisinj
pagrind4, sriti, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq
isdavim4, Mokyklos teises ir pareigas, veikloi organiiavim4 ir valdym4, savivalda, Oa.Uuoto;q
priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lJsq saltinius, jq naudojimo tvark4"ir
finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ai pe,trarkymo tvark4.

2' Mokyklos oficialus pavadinimas - MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokykla,
\ v trumpasis pavadinimas - Muzikos mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas_ 190194470.

3' Mokyklos istorija - mokykla isteigta 1955 m. rugsejo 8 d.2010 m. lapkridio 26 d.
MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T1-358 pai<eistas MaZeikiq muziios mokyklos
pavadinimas ir Mokykla vadinama MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokykla.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - MaZeikiq rajono savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas - MaZeikiq rajono savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti instiiucija - Maaeikiq rajono savivaldybes

taryba, kuri:
7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir atleidLia iS jq Mokyklos direktoriq;
7.3. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
7 '4' priima sprendim4 del Mokyklos reorganizavimo, struktlros pertvarkos arlikvidavimo;
7 .5. priima sprendim4 del Mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

\; ,--,.-,,'.!. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos
IgatroJtmus:

7 '7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose
f statymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveine: vlado Burbos g. 9, LT --agzrg Mazeikiai.
9. Muzikos mokykla turi skyrius:
9.l.Maieikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyrius (toliau - Sedos skyrius);

buveine - Dariaus ir Gireno g. 4, Seda, LT - 99393 uazeitiq rajonas.
9.2. Yytatto Klovos muzikos mokyklos Ziaitq skyrius (toliau - Zidikq skyrius ); buveine -Marijos Pedkauskaites g. 30, zidikai,LT-gg44z MaZeikiq rajonas.
9.3. Mazeikiq Vytauto Klovos muzikos mokykios Auks[dZio skyrius (toliau - AuksgdZio

skyrius); buveine - Ausros g. 8, Auks[dys, LT-g94 T f$,aheikiq rajonas.

11' Mokyklos iiput ne;f-olmaliojo vaikq svietimo mokykla ir formalqji svietim4
papildancio ugdymo mokykta. I ;* I f,iFn \;\ffi

--.-----'
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12. Mokyklos pagrindine paskirtis - formalqyi Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo
mokykla.

13. Mokyklos kitos paskirtys formalqj! Svietimq papildandio muzikinio ugdymo
mokykla,

formalqli Svietim4 papildandio teatrinio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiqjq
Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla.

14. Mokymo kalba - lietuvitl.
15. Mokymosi formos: grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi.
16. Mokykla vykdo formalqij Svietimq papildaniio ugdymo ir neformalaus ugdymo

parengtas programas.
17. Mokiniams, baigttsiems formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programq, iSduodami

paZymejimai.
18. Mokykla yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Mokyklos pavadinimu,

atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose, aiributik4,
19. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
MaZeikiq rajono savivaldybds mero potvarkiais, MaZeikiq rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEI KLOS SRITYS IR RIJSY-S, TIKSLA T, U i.D AvINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DoKUMENTU TSDAvIMA5

20. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
21. Mokyklos pagrindine veiklos msis - kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
22. Kitos Svietimo veiklos r[Sys:
22.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas g5.59;
22.2.lvietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60,
23. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
23.1. ktta pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.
23.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
23,3. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
24. Mokyklos tikslas sudaryti galimybes ivairaus amZiaus mokiniq muzikiniam,

teatriniam bei meniniam ugdymui(si), leisti atsiskleisti prigimtiniams meniniams gabumams,
orentuojantis i Lietuvos, Europos ir pasaulio kultflros vertybes, aktyvinti miesto ir rajono kulturinio
gyvenimo intensyvumq ir kokybg.

25. Mokyklos uZdaviniai:
25.1' atskleisti ugdytiniq meninius gabumus ir kDrybiSkumq, pletoti jq gebejimus ir talent4;
25.2. stiprinti mokiniq meninE brand4, laiduoti ugdymo(-si) tgstinum4 aukstesnes pakopos

meninio profilio institucijose;
25.3. bendradarbiauti su Savivaldybes, Salies ir uZsienio Svietimo ir kulturos istaigomis,

pletoti kultUrinius mainus;
25.4. individualizuoti ugdymo programas. sudarant s4lygas ugdytiniams pasirinkti savo

polinkius, gabumus ir siekius atitinkandi4 ugdymo programg;
25.5. skatinti mokiniq dalyvavim4 meistriSkumo parodose, konkursuose, festivaliuose,

renginiuose;
25.6. ugdyti pilietiSkum4,
25.7. uZtil<rinti meninio u
26. Vykdydama pavestus
26.1. nltikrina geros kok

i4 ir sveik4 aplink4.
ir kultrlrai;
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26.2. vykdo mokymo sutartyse numatytus isipareigojimus;
26.3. formuoja ugdyrno turini atsiZvelgdama I Mokyklos bendruomends reikrnes, ugdy'tiniq
poreikius, interesus, gebejimus bei jq amLi,4, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
26.4. sudaro palankias s4lygas mokiniq veiklai, programq pasirinkimui;
26.5. vykdo ugdymo pasiekimq patikrinim4, vykdo baigiamuosius egzarninus;

26.6. sudaro s4lygas darbuoto.iams tobulinti profesinE kompetencij4, skleisti patirti;
26.7 . kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq materialinE bazE;

26.8. dalyvauj a proj ektinej e veikloj e;

26.9. organizuoja tdvq (globejrl, rfipintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas

paslaugas (stovyklas, plenerus, parodas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

26.10. sudaro s4lygas specialiqjq poreikiq vaikams integruotis i menini Svietim4;

26.11. garantuoja mokiniams, tevams (globe.iams) teisg laisvai rinktis pageidaujamq

ugdymo program4;
26.12. pletoja bendruomenes SvietejiSkq veikl4, kuria atvirE visuomenei kultlros Zidini,

aktyvina vaikq ir jaunimo kulturinf gyvenim4;
26,13. organizuoja mokiniq tevq (globejq, rlpintojq) Svietim4.

26.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.
27. Mokykloje mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

28. Mokykla, igyvendindama tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi
teisg:

28.1. parinkti mokymo metodus ir veiklos br.rdus;

28.2. kurti naujus ugdymo ir r-rgdymosi modelius, r"rZtikrinandius kokybiSk4 iSsilavinim4;

28.3. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, fkainius ir tarifus tais

atvejais, kai Sio bei kitq istatymLl nustatyta tvarka jq nenustato Vyriausyb0 ar Savivaldybes taryba;

28,4. telkti neformaliojo Svietimo mokamas paslaugas, kuriq kainas tvirtina MaZeikiq

savivaldybes taryba ir kitas atlygintinas paslaugas;

28.5. verstis mokyklos istatuose leistina lkine komercine veikla, jeigu tai neprie5tarauja

istatymams;
28.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

28.7. inicijuoti ir rengti labdaros renginius nepasiturindioms Seimoms paremti ir mokiniq
veiklai organizuoti;

28.8. dalyvauti asociacijq veikloje;
28.9. savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
28.10. tureti kitq Sio istatymo nenustatytq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprieStarauja

istatymams.
29. Mokykla privalo uZtikrinti:
29.1. sveik4, saugi4, uZkertandiq keliE smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams, aplink4;
29.2. kokybi$k4 Svietimo programq vykdym4 ir geros kokybes Svietim4;

29.3. atvirum4 vietos bendruomenei;
29.4. mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
29.5. kitq pareigq, nustatytq Li

/ s> \

se
I{<

aktuose, vykdym4.
Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises
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IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

30.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir MaZeikiq rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

30.2. direktoriaus patvirtintq Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam yru pritarusi

Mokyklos laryba;
30.3, direktoriaus patvirtint4 Mokyklos r-rgdymo program4, kuriai yra pritarusi Mokyklos

taryba.
31. Mokyklai vadovauja direktorius,

atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.

MaZeikiq rajono savivaldybes tarybai.
32. Direktorius:
32.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metiniq veiklos planr+, Mokyklos Svietimo

programq rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
32.2.- tvirtina Mokyklos vidaus struktfir4, Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq

skai6iaus; tvirtina darbuotojq darbo uZmokesti ir,nustato kitas darbo apmokejimo s4lygas;

32.3. analizuoja Svietimo istaigos veiklos ir valdymo istekliq buklg;

32.4. atsako uZ Svietimo istaigos finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius

su istaigos le5q naudojimu;
32.5. atsako uZ informavim4 apie Mokyklos vykdomas ugdymo programas, jq pasirinkimo

galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius Mokyklos

veiklos vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

32.6. demokratini Svietimo lstaigos valdym4, mokytojo etikos nonnq laikym4si, skaidriai

priimtus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4;' 
3-2.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka skiria ir

atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4,

tvirtina jq pareigybiq apra5yrnus;

32.8. atsako uZ saugi4 sveik4 ir uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos

aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
32.9. priima mokinius i Mokykl4 MaZeikiq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro

(nutraukia) mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

32.10. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos vidaus darbo ir tvarkos

taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, suderinEs su Mokyklos taryba jas winina;
32.11. tvirtina pamokq tvarkaraSdius, darbuotojq darbo grafikus;

32.12. kompetencijos ribose leidZia isakymus ir kontroliuoja jq vykdym4;

32.13. Mokyklos vardu sudaro sutartis;

32.14. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo gnrpes, mokyojq taryb4, metodinq

tarybq Mokyklos funkcijoms atlikti;
32.15. organizuoja Mokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatyta

tvarka;
32.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu, leSomis;

rgpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikina optimalq jq
valdym4 ir naudojim4;

32.17. r6pinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, pedagoginio ir nepedagoginio

personalo profesiniu tobulej imu;
32. 1 8. inicijuoja Mokyklos ijq steigim4si ir skatina jq veikl4;

32.19. imasi priemoniq, ikta pagalba mokiniui, kurio atZvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seks

suinteresuotas institucij as ;

skiriamas i pareigas atviro konkurso bDdu ir
Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas

1Ptz
l</P/

Zio iSnaudojimas, ir apie tai informuoja
'Nl
,t,\
12
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32.20. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,
mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikatos, socialiniq
paslaugq istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

32'21. atstovauja arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti Mokyklai santykiuose su
j uridiniais ir fiziniais asmenimis;

32.22. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bltq teisingi;

32.23. atlieka kitas funkcijas, nustatytas mokyklos nuostatuose
pareigybes apraSyme.

ir mokyklos vadovo

33. Direktorius dali savo funkcijq teises aktq nustatlta tvarka gali pavesti atlikti
direktoriaus pavaduotoj ui.

34. Mokytojq taryba nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius,-visi
Mokykloje dirbantys pedagogai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

35, Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
36. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jeijame

dalyvauja du treddaliai Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemiamas - direktoriaus balsas.

37. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Mokyklos
direktoriaus teikiamais klausimais.

38. Mokytojq tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Mokyklos
direktoriaus tvirtinamame Mokytojq tarybos darbo reglamente.

39. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaryta Mokyklos metodine taryba (toliau -
Metodine taryba);

40. Metoding taryb4 sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai. Metodines tarybos
pirmininkas ir sekretorius renkami pirmajame naujq mokslo metq Metodines tarybos posedyje.

41. Metodines tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Mokyklos
direktoriaus patvirtintame Metodines tarybos darbo reglamente.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

42. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia Mokyklos savivaldos institucija.
Tarybos nariu gali bDti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Mokyklos strateginiq
tikslq ir igyvendinti Mokyklos misij4. Tarybos nariu negali buti tos padios Svietimo fstaigos
vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai.

43. Mokyklos taryba sudaroma trijq metq laikotarpiui i5 Mokykloje nedirbandiq 3 mokiniq
tevq (globejq, rtpintojq), 3 pedagogtl, 3 mokiniq atstovrl ir bendruomenes atstovo (rl). UZ savo
veikl4 mokyklos taryba atsiskaito j4 rinkusiems mokyklos bendruomenes nariams.

44. Tevq atstovai renkami atviru balsavimu visq tevq susirinkime, pedagogq atstovai
renkami atviru balsavimu mokytojq Tarybos posedyje, mokiniq atstovai renkami mokiniq
susirinkime. Bendruomenes atstovas i Mokyklos tarybq yra deleguojamas partneriq, su kuriais
Mokykla yra pasira5iusi bendradarbiavimo sutarti. Apie bendruomenes atstovo rinkim4 yra
skelbiama vieSai.

45. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius lemiamas - pirmininko balsas. Mokyklos
direktorius Tarybos posedZiuose gali

46. Tarybai vadovauj a pi
47.Taryba:
47.1. teikia si[lymus de

;ir,f io nario teisemis.
balsavimu Tarybos posedyj e.

tikslq, uZdaviniq i. jr+ igyuendinimo
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pdemoniq;
47.2. aprobuoja Mokyklos strategini plan4, Mokyklos metini veiklos plan4, Mokyklos

ugdymo programas, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklq reglamentuojandius
dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;

47 .3. teikia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo;
47.4. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus;
47.5. vertina Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo sprendim4 del

ataskaitos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;
47.6. teikia si[lymus MaZeikiq rajono savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio

apr[pinimo, veiklos tobulinimo ;

47.7. svarsto mokytojq metodines grupds, mokiniq ir tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos
institucijq ar Mokyklos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Mokyklos direktoriui;

47.8. teikia siulymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq, sveikq mokiniq ugdymo ir
darbo s4lygil sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

47.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
47.10. pasirenka Mokyklos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodikq. Ji analizuoja

isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
47 .11. kartu su Mokyklos direktoriumi sprendZia, ar leisti ant Mokyklos pastatq ar

Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatyra tvarka;
48. Tarybos nutarimai yra teisdti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
49. Mokykloje bendruomenes nariai gali dalyvauti Svietimo valdyme, burtis i ivairiq

grupiq (mokiniq, mokytojq, tevq (globejq), mokyklq interesq asocoacijas, organizacijas, sEjungas,
vykdandias jq nariq nustatytus Svietimo, kultlros, mokslinio tyrimo pletotes uZdavinius ir funkcijas,
numatytas jq veiklos istatuose.

50. Profesiniq s4jungq veikl4 nustato Lietuvos Respublikos profesiniq sqjungq istatymas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

52. Mokyklos darbuotojams uL darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

53. Mokyklos direktorius, pedagogai kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TvARKA, FINANSINES VEIKL9S

KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

54. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

55. Mokykios le5q Saltiniai:
55.1. Valstybes biudZeto ir (arba) savivaldybes biudZeto asignavimai;
55.2. kitos teisetai gautos leSos.
56. LeSos naudojamos teises ak
57. Mokykla buhaltering

nustatyta tvarka.
ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

58. Mokyklos finansine ve
59. Mokyklos veiklos vals;

aktq nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

tvarka.



ministerija.
60. MokYklos veiklos

institucij a, prireikus pasite Ikdama
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prieZiflrq atlieka MaZeikiq rajono

iSorinius vertintoi r-rs.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

savivaldybes vYkdomoji

61. Mokykla turi teises aktais nustatytus reikalavimus atitinkandi4 interneto svetainq

www.klovamuz.lt, kurioje viesai skelbia informacijq apie savo veikl4.

62. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos,

Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
63. Mokykla registruojama Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatyta tvarka.

64. Mokykla reo.ganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

pasikeitus teises aktams, kurii reglamentuoja Siuose Nuostatuose i5destytus klausimus,

prieStaravimai sprendZiami taikant teises aktq nuostatas.

65. MaZeikiq rajono savivaldybes taryba vykdo teises aktuose Mokyklos savininkui

paskirtas funkcijas. JeiLieturos Respublikos norminiai teises aktai ar MaZeikiq rajono savivaldybes

iarybos priimti teises aktai nustato, kad atskiras MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos

t o-pet.n.ijai priskirtas funkcijas gali vykdyti MaZeikiq rajono savivaldybes administracijos

direktorius, sias funkcijas vykdo administracijos direktorius be atskiro Siq Nuostatq pakeitimo'

idafiIikalauskiene
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