
 

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS TARYBOS 

(KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr. V10-1 

Jonava 

 

 

Posėdis įvyko  2019 m. balandžio 4  d. 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Remigijus Osauskas. 

Posėdžio sekretorė - Vitalija Gaižiuvienė. 

Tarybą sudaro: 9 nariai. 

Posėdyje dalyvauja: 8 nariai: Edgaras Bernotas, Remigijus Osauskas, Edmundas 

Damaševičius, Sabina Mongirdaitė,  Dalia Sinkevičienė, Daiva Skebienė, Regina Strakalaitienė, 

Egidijus Živaitis.   

Kviestiniai asmenys: Virginija Milinavičienė mokyklos direktorė, Kristina Paulauskienė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ilona Liaukšaitė direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Jonavos politechnikos mokyklos pristatymo. 

2. Dėl Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

supažindinimo su jos funkcijomis. Įsipareigojimų pasirašymo. 

3. Dėl Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininko 

rinkimo. 

4. Dėl Valstybinės įmonės Registrų centro formos „Kolegialus valdymo organas“ 

užpildymo (JAR-VO-BV1 ir JAR-VO-BV2). 

5. Dėl asmens duomenų viešinimo sutikimo pasirašymo. 

6. Dėl tarybos darbo reglamento ir veiklos organizavimo klausimų. 

7. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Jonavos politechnikos mokyklos pristatymas. 

              Mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė informavo, kad visi devynį naujai išrinkti 

tarybos  nariai į pirmąjį posėdį buvo kviesti el. paštu. Kvietimus gavo visi nariai ir apie dalyvavimą 

patvirtino taip pat el. paštu. Viena narė, Danutė Sinkevičienė, pranešė, kad dalyvauti negalės.  

 Toliau Virginija Milinavičienė pristatė Jonavos politechnikos mokyklos veiklą (pridedama). 

2. SVARSTYTA Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

supažindinimas su jos funkcijomis. Įsipareigojimų pasirašymas. 

 Mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė pristatė mokyklos tarybos funkcijas ir paprašė 

pasirašyti įsipareigojimus. 

3. SVARSTYTA. Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

pirmininko rinkimas. 

 Mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė pristačiusi visus Jonavos politechnikos 

mokyklos tarybos narius kvietė siūlyti kandidatūras į tarybos pirmininko pareigas. Regina 

Strakalaitienė pasiūlė Remigijų Osauską. Jos nuomonei pritarė Egidijus Žvaitis, Edgaras Bernotas, 

Edmundas Damaševičius ir kiti tarybos nariai. Neatsiradus kitam pretendentui,  nutarta balsuoti atviru 

balsavimu. 

 Balsavo: už Remigijų Osauską – 7 tarybos nariai, 1 – tarybos narys susilaikė. 

              NUTARTA. Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

pirmininku skirti Remigijų Osauską. 

  



  4. SVARSTYTA. Valstybinės įmonės Registrų centro formos „Kolegialus valdymo organas“ 

užpildymas (JAR-VO-BV1 ir JAR-VO-BV2). 

   Buvo paprašyta tarybos nariams užpildyti padalomojoje medžiagoje pateiktas formas. 

 NUTARTA. Įpareigoti Jonavos politechnikos mokyklos direktorę Virginiją Milinavičienę 

tarybos narių užpildytas formas (JAR-VO-BV1 ir JAR-VO-BV2) pateikti Valstybinės įmonės 

Registrų centrui. 

 

5. SVARSTYTA. Asmens duomenų viešinimo sutikimo pasirašymas. 

               Visi dalyvaujantys tarybos nariai pasirašė asmens duomenų viešinimo sutikimo formas. 

 NUTARTA. Įpareigoti tarybos narių užpildytus Asmens duomenų viešinimo sutikimus 

saugoti Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) sekretorei. 

 

6. SVARSTYTA. Tarybos darbo reglamento ir veiklos organizavimo klausimai. 

             Mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė pristatė tarybos darbo reglamento projektinį 

variantą. Direktorė informavo, kad projektiniame reglamento variante  nėra įtrauktas tarybos narių 

darbo užmokesčio klausimas. Tarybos pirmininkas  Remigijus Osauskas pasiūlė taryboje dirbti 

neatlygintinai, kiti posėdyje dalyvavę tarybos nariai šiam pasiūlymui pritarė.  

             Dalia Sinkevičienė pasiteiravo, ar bus galimybė reglamentą keisti esant poreikiui. Buvo 

atsakyta, kad reglamente tokia galimybė numatyta. 

NUTARTA: 

6.1.  Patvirtinti Jonavos politechnikos mokyklos tarybos darbo reglamentą (pridedama).  

6.2.  Tarybos nariai dirba Jonavos politechnikos mokyklos taryboje savanorystės pagrindais. 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 Tarybos nariai pateikė jiems rūpimus klausimus, susijusius su mokyklos veikla, į kuriuos 

atsakė mokyklos administracijos atstovės.  

 Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į tarybai numatytas funkcijas, pasiūlė tarybos nariams 

pirmo posėdžio metu numatyti Jonavos politechnikos mokyklos tarybos veiklos planą, sudarytą iš 

kelių esminių darbų. Diskusijų metu, rementis mokyklos įstatais, nutarta į planą įtraukti 2 esminius 

klausimus, susijusius su  mokyklos kokybės sistema bei mokinių komplektavimu. 

NUTARTA: 

 7.1. Jonavos politechnikos mokyklos tarybos nariams susipažinti su mokykloje veikiančia 

kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015 iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

 7.2. Siūlyti steigėjui lesti Jonavos politechnikos mokyklai kompletuoti 2019-2020 m. m. 

200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokinių grupes. 

 

              

Pirmininkas                                                                                                       Remigijus Osauskas 

 

Sekretorė                                                                                                           Vitalija Gaižiuvienė 

 

 

 

 

 


