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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2006 m. ",jt *. r& '.8' 11.

[sakymu Nr. ,t^i "o .

KLAIPT,DOS LOPSELIO.DARZELIO,,LNtr]I,IS(
i\ruOSTATAI

I. BEI\"DROSIOS NUOSTATOS

1. [staigos pavadinimas: Klaipedos lop5elis-darZelis,,Linelis".
2. Sutrumpintas pavadinimas: lopr5elis-darZelis,,Linelis".
3. Klaipedos lopSelis-darZelis,,Linelis" (toliau nuostatuose - lopSelis-darZdis)

neformal ioj o (ikimokyklinio ugdymo) Svietirno mokykla.
4. Lop5elio-darilelio isteigimas ir veiklos tEstinumas:
4.1. Ktraipedos miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo komitet;o 1984 m. lapl.ririio 7

d. sprrenilimu Nr. 412 isteigtas 4O-asis vaikq.lop3elis-darZelis;
4.2. Ktaipedos miesto valdybos 11994 m. balandZio 6 d. potvarkiu Nr. 208 [straigal

suteiLl<tas pavadinimas,,Linelis".
5. Lop5elio-darLeIio veiklos prad)iia- 1985 m. sausio 7 d.
6. Lopselio-darLelio buveine - Laukininkq g. 10, LT-95140 Klaipeda.
7. Lop$elis-darZelis savo veiklq yra [registravEs juridiniq asmenq registre Civilinio

kodelkso ir Juridiniq asmenq registro nuostafitr nustatl'ta tvarka.
8. [staigos grupd - neformaliojo Svietimo mokykla.
9. [staigos tipas - lop5elis-darZelis.
10. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybes biudZetino

istajip;a, turintis visas juridinio asmens teirses, antspaud4 su savo pavadinimu, i5laidq r;4rnat4
atsisliait6m4jabei kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, istatymq:nustatyta
tvarl<a gali igyti paramos gavejo statusQ ir gauti param4.

1 1. Mokymo kalbos - lietuviq ir nrst5 mokymo forma - dienine.
12. Loplelio-darZelio steigeja - Klaipedos miesto savivaldybes tarytra, kodas 1886;91 433,

Liepq g. 11, LT-91502 Klaipeda.
13. Pagrindine veiklos ru3is - ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.
14. Kitos veiklos ru3ys:
14.1. papildomasis mokymas, kodas 80.42.40;
14.2. mokyklq uzkandinig valgyklq ir virtuviq veikla, kodas 55.51.21.0;
14.3. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybds ar kita teise, i5nuomojimas, kodas

70."20.
15. Licencijuojam4 ar kit4 tam tikra nustatyta tvarka vykdom4 veiklkl lop5elis-darZelis gali

vykrtyi tik gavEs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikirs istatymq Liertuvos
Respubl.ikos Vyriausybes ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta. tvarka.

16. Lop5elio-darLelio veikl4 koorclinuoja Klaipedos miesto savivaldybes admirristr'acijos
Sociialinio departamento Svietimo skyrius.

17. Lop5elis-darZelis yra sudedamoji Lietuvos Respublikos Svietimo sistemos bBi

Klaipedos miesto savivaldybes neformaliojo Svietinao teikejq tinklo dalis ir savo veikltp gntndiia

Vailio te,isiq konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Resputr.likos Svietim.o ir kitais

[statlrmais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo min'isterijos

norririniais aktais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes

adn:Li.nist;racijos direktoriaus, Savivaldyber; administracijos Socialinio departamento Sivietirno

skyr:i aus vedej o [sakymais, Siais nuostatais.
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18. LopSelis-darZelis ugdymo procese organizuoja, vadovaudamasis Svietimo ir mokslo

minristeriios patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis, vaiko brandumo rnokyklai
rodikliais; ir pagrindiniais (pilietiSkumo, humaniSkrumo, demokrati5kumo) ugdymo princiipais.

AtsiZvelgdamas I bendruomenes poreikius, tradicijas, materialines ir perJagogines galimybes,
lop5elis-darZelis savaranki5kai pasirenka ugdymo krypti ir darbo metodus.

19. Lop5elio-darZelio veikl6 jos bendruomenes nariq teises, pareigas ir atsakomybE
reglamenrtuoja Sie nuostatai, vidaus tvarkos taisykles ir darbuotojq pareigybiq apra5ymai.

rI. TIKSLAT, UZDAYIIITAI rR FTINKCTJOSI

20. l,op5elio-darLelio tikslai ir uZdaviniai:
20.1. padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultu-ros, taip pat ir etninds, socialiinius,

paZintini us poreikius;
20.2. skatinti vaiko savaranki5kum4 iniciatyv4 kurybiSkum4 atsklleisti ir ugdyti [vairius

gebejimurs, puoseleti individualybg;
20.3. padeti vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes ir puoseleti jq dor4 kaip b,u-tin4

demokratines gyvensenos pagrind4 bei tautin[ asmens pilieti5kumo suvokim4;
20.4. ultll<rinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo tqstinum4;
20.5. mokyti vaikus, mokytojus ir tevus saugoti, tausoti savo ir kitrl Zmoniq svekat6

pasirinkti tinkarn4 g)ryensen4, formuoti teigiam4 nuostatq sveikam gyvenimo lb,u-dui.

21. Lop5elis-darZelis:
21.1. formuoja ir igyvendina vaiko ugdymo turini, atliepiant[ pagrindinius L,ietuvos

Respublikos Svietimo sistemos principus (lygirt galimybiq veiksmingumo, trTstinumo) beiL ugrlyrno

principur; (humaniSkumo, demokrati5kumo, tautiSkumo, atsinaujinimo), Klaiprddos regiono Svir:tirno

nuorstata:;, individualius lop5elio-darZelio tikslus, programas, planus, paiso vaikq bei jq terq (vaiko

globejQ poreikirl ivairoves;
2 1 .2. laiduoj a val stybes Svietimo pol itiko s vykdymo

vad'ybos priemondmis, vykdo [staigos veiklos stebesen4
pasliirstym4 bei prieZiur4;

21.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines,
psichini, fizini, socialini vaiko saugumq ir asmenybes brandq

21.4. padedamas Seimai laiduoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
varianti5kum4 vykdo vaikq ugdymo funkcija;

ugdymo lankstum4 ir

21.5. uLtikrrtna kokybi5kq ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdymq(si), [gyvendindlamas
valstlybirres Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ngdyrno

programas;
2I.6. Xsilvelgdamas I lop5elio-darZelio bendruomenes nustatytus pri,oritetus,

ben,Cruornenes poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes [gyvendina ,,Sv'eikos
gyvernserlos ugdymo" istaigos individuali4 programQ;

2l.7 . vykdo [staigos veiklos vertinim4 ir isivertinim4 (vidaus auditas), siekdamasi tobruliqti

[staiig;os,reikl6 gerinti organizacijos kultur4
21.8. sudaro s4lygas visiems bendruomenes nariams dalyvauti [staiplos valdyme,, llriimant

demokratinius sprendimus;
21.9. skatina mokytojrl profesini tobulejim4 pozityviosios patirties sklaid4 kvalilikacijos

prollramq vykdymq teikia konsultacing pagalb4 visuomenei;
21.10. organizuoja ugdym4 pagal Klaipedos miesto savivaldybds tarybos sprrendirnu

nusrtartytz; mokslo metq pradZi4 ir trukmq;
21.11. ,nasutos metu (liepos ir rugpjuitio menesiais) ugdymq orgznizuoja pagali atskirq

savip,aldybes institucijq ar Savivaldybes administracijos Socialinio departamr3nto Svietimo rsk'yriaus

nurodymq;

kokybg, vadovaruj asi demokrertindrinis
planavim4 [galiojim4 atsakomybos

psichologines s4lygas, laiduojarndias
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21.12. uZtikrina interesantq ir svediq, apsilankandiq istaigoje, kontrolq, gieLtai dratdLia
vartoti tabakq alkoholi, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas, prreliiauti
jomis, platinti Sia tema nelegaliq literatul4 spaudinius ir kitus leidinius.

rrr. PRrEr\flMAS I LOPSELI-DARZELI

22.Yaikai I lop5el[-darLely ugdytis pagal ikimokyklinio ir prie,iimokyklinio ugdymo
programas priirnami, vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybds taryb,os nustatytit tv'anka,
pate,ikus vaikq priemimo I Klaipedos miesto savivaldybes ikimokyklinio ugd;lno [staigas :ir grrupes
tvarkoj e nustatytus dokumentus.

23. { prieSmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami lopSelio-darZelio direlctoriaus
patl'irtinrta tvarka, parengta pagal Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nusrliltyt4 Prie5mol,lyhliinio
ugdymo modeli.

24. Loplelyje-darZelyj e komplektuoj amos :
24.1. ankstyvojo ikimokyklinio amZiaus bendrojo ugdymo grupe(r;) 1-3 metq rraikams

(atslkirair; atvejais ir jaunesniems nei 1 metq amZiaus vaikams);
24.2. ikimokyklinio amZiaus bendrojo ugdymo grupe(s) 3-5 (6) me1.rtr vaikams;
24.3. pnesmokyklinio ugdymo grupe(s) 5-6 (7) metqvaikams.
25. Priesmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kuriam tais kalendorinieris ntetais

sueina 6-eri metai. Prie5mokyklinis ugdymas jaunesniam negu 6 metq vail,tlri gali bu-ti teikiamas
tewl praiiymu, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendqs, bet ne anksdiau negujam
sueis 5 metai.

26. Lop5elio ir darZelio vaikq grupes formuojamos i5 to paties ;arba ivairaus amZjiaus

vail:q kasmet iki rugsejo 1 dienos, esant laisvq vietq grupes gali btrti papildotnos per metusr. r/aikrl

skaidiq igrupese nustato Klaipedos miesto savivaldybes taryba pagal Lielrrvos higienos nonmq

reikalavimus.
2l.Priimant vaikus I lop5el[-darleli bei komplektuojant gmpes, prioritetai taikorni

vail,ams i5 nepilnq Seimq, moksleiviq ar studentq Seirnq, kai bent vienas i5 ter'rq mokosi diLe.niniame
skyr:iuje, socialiai remtinrl Seimq vaikams ir Seimoms, kuriose yra trys ir daup;iau vaikq arbil l'ienas

i5 t€rvq yra I-os ar II-os grupes invalidas.
28. Su priimto i lop5el[-darZel[ ugdl'tis pagal ikimokyklinio ar prie,Smokyklinio ugdymo

programas vaiko vienu i5 telrl (vaiko globejrD sudaroma ugdymo sutartis, kurioje aptariamos Saliiq

paroigos ir [sipareigojimai, jq nevykdymo pasekmes.

IV. BEI\DRUOMEIIES NARIU TEISES, PAREIGOS IR .,{.TSAKOn/flnBE}

29. Ugdyiniai turi teisq:
29.I. ugdl'tis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
29 .2. fxeti higienos reikalavimus atitinkandiq viet4 veiklai ;
29.3. tmedicinos aptamavimq tinkamq mityb4 higienq
29.4. ipoils[ ir laisvalaiki, atitinkanti jq amZiq, sveikatq poreikius;

29.5. brqsti dorovi5kai, ugdyis bendravimo kultur6
29.6. skleisti savo gebejimus ir talentus;
29j . ugdyti savo kalb4 perimti tautos kultirrq paprodius ir tradicija.s;
29.8. tenkinti poreiki judesiams, stiprinti savo sveikat4 fiziniu aktyvumu, ulgdytis

teigiam4 nuostat4 sveikai gyvensenai.
30. Tevai (vaiko globejai) turi teisq:
30.1. reikalauti, kad vaikui buaq teikiamas valstybinius standartus atil:inkeurtis

ikirnokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas;
30.2. ugdyi savo vaikus lietuviq kalba;
30.3. gauti informacij4 apie ugdymo programas, ugdymo formas, vaiko ugclyrno(si)

sqllrgas ir jo pasiekimus;
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30.4. dlalyvauti istaigos savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese;
30.5. pagal galimybes teikti intelektualing, finansinq, materialinE ar l,ritoki4paranrq;
30.6. naudotis Specialiojo ugdymo istatymo ir kitq istatymq nustatytomis teisemis;

30.7. gauti nemokam4 pedagoginE, psichologinq pagalb4.

31. l evai (vaiko globejai) privalo:
31.1. pasitikejimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darb5tq, iniciatyvq vaikz6 ge,banti

savaranki5kai veikti ir prisiimti atsakomybq;
31.2. 7 metq sulaukusi vaik4 jei jis yra pakankamai subrendgs, leisti I mokykl4;
31.3. sudaryti reikiamas s4lygas vaiko frzinei, protinei, dvasinei, dorovinei, sc,ciralinei

brarrdai;
3L4. apsaugoti vaik4nuo smurto, prievartos ir i5naudojimo;
31.5. bendradarbiauti su lop5elio-darZelio vadovais ir mokyojaiis, sprendZizmt 'vaiko

ugdymo ir globos klausimus;
31.6. praneSti apie vaiko lig4 grupes aukletojui pirm4ligos dien4;
31.7. informuoti grupes aukletoj4 iki 9.30 val. arba iS anksto apie vaiko neatvykim4 i

lopiieli-darZeli del kitrl prieZasdiq;
31.8. atvesti i lopSel[-darZel[ vaik4 sveik4 5van1 ir tvarking4;
31.9. moketi Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyto dydZio uZmoliesti uZ

vaiko i5laikymE istaigoje;
31.10. kultulingai elgtis su lopSelio-darZelio darbuotojais ir kitq qgdytiniq tdvais, paisyti

[staigos'vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq;
31.1 1. vykdyti ugdymo sutartimi prisiimtus isipareigojimus.
32. Aukletojq ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogrl teises:
32.1.laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius Svietimo

istatym4 bei kitus Svietimq ikimokyklini ir prieSmokyklin[ ugdymq, reglamentuojamdir,rs

dokumentus;
32.2. tobulinti savo kvalifikacij4 ne m:aiiau kaip 5 dienas per metus da\rvaurti

kvalifikercijos tobulinimo renginiuose, persikvalifikuoti;
32.3. bufi atestuotas ir igyti kvalifikacinE kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;
32.4. rcngti individualias ugdymo programas, projektus;

32.5. dirbti savitarpio pagarba gr[stoje, psichologi5kai, dvasiSkaii ir fizi5kai saugioje

aplinkoj,e, trueti higienos reikalavimus atitinkandi4ir tinkamai aprupint4darbc, vietq

32.6. burtis I visuomenines profesines organizacijas, kurybines dadbo grupes, burreliuLs ar

susiLvien ij imus, dalyvauti lop Selio-d arLelio savivaldoj e ;
32.7. atostogauti istatymo nustatyta tvarka ir naudotis Vyriausybes nurnatytomis

lengvatomis;
32.8. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemondms rengtri ir

kvalifikacij ai tolbulinti;
32.9. vertifii lop5elio-darZelio vadovtl ir kolegq vadybinE, peclagoginq veiJkl4 pagal

Lietuvosi Respublikos Vyriausybes ar Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyt4kompetenc,ijq.

33. ,A.ukletojq ir priesmokyklinio ugdymo pedagogq pareigos:

33.1. pripaLintiir gerbti vaiko teises;
33.2. ttLtil<rinti ugdytiniq saugum4 gerqugdymo kokybq;
3 3.3. nesali5kai vertinti ugdytiniq pasiekimus;
33.4. tobulinti ugdymo turini ir jo kait4 atitinkandias pedagogirres veiklos fomras ir

metodusr;
33.5. kurti visapusi$k4 asmenybes vystym45i stimuliuojandi4 gruprtis aplinkq n.uos,ekliai,

planingeLi, ktrrybiskai organizuoti ugdomqj I procesfo kitus renginius;

33.6. individualizuoti ugdymo turin[;
33.7. rugdyti vaikq doroves, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, lai,Cuoti jq

asmenyb€s galiq pletotE;
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33.8. rupintis ugdytiniq sveikata ir sauga;
33.9. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4 pastebejus jo atLvilgitt smurto, prievarto$,

seksualirLio ar kitokio poburdZio iSnaudojimo aprai5kas, prane5ti apie tai istaigos vadovybei ir \/aikq

teisiq aps;augos tamybai;
33.10. padeti vaikui tenkinti jo savirai5kos bei saviugdos poreikius, pletoti kul.fu-rinius

intenesus, formuoti saugos veikloje bei buityje igtrdZius;
33.11. suteikti pagalbq vaikams, turintiems ugdymosi sunkumq ir specialiqjq ugdy'mosi

poreikiq;
33.12. nuolat informuoti

pasiekimus;
terus (vaiko globejus) apie jq vaikq urgdymosi poreikius ir

33.13. gebeti analizuoti savo pedagoginq veikl4 nuolat jq

kolergq, 'vadovq, tevq (vaiko globejq), savivaldos institucijq pateiktus

naujausius pedagogikos, psichologijos mokslo pasiekimus;

tobulinti, atsiZveJlgiant i
siflly'mus ar pasrtabas boi

33.14. dalyvauti planuojant ir rengiant lop5elio-darZelio veiklos programas, planiu$,

derinti prie jq grupes veiklos programas ir planus;
33.15. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti viena.s kitro

organizuojam4 veikl6
33.16. tobulinti ir turtinti dalykines, psichologines Zinias, plesti kulturos akirrat[, kelti

kvallifikacij4 pasirengti darbui su specialiqjq poreikiq vaikais, nuolat dometis valstybi.ne ir

regionine Svietimo politika;
33.17 . dalyvauti vykdant lopSelio-darZelio vidini audit4;
33.1 8. bendradarbiauti su lop5elio-darZelio savivaldos institucijomis;
33.19. tvarkyi savo pedagogines veiklos dokumentus, vykdyti lanlkomumo apsllaitqi;,

33.20. siekti kaitos, kartu su kitais bendruomenes nariais puoseleti lopSelio-rlarZeli,o

kultu-rine s tradi c ij as ;
33.2I. savo darbe vadovautis teises norminiais aktais, pareigybes apra5ymu, saugos ir

sveikatos darbe instrukcijomis, istaigos vidaus tvarkos taisyklemis ir Siais nua,statais.

34. Kitq lopSelio-darZelio darbuotojq (logopedo, bendrosios praktikos slarrg'ytojo,

apterrnaujandio personalo ir pan.) teises, pareigos ir atsakomybe nustafrta Siq rlarbuotojq par:eigybiq

apra5ymuose, kuriuos tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.
35. Atsakomybe:
35.1. pedagoginiai darbuotojai, tevai (vaiko globejai), kurie ne'vykdo savo 'pareigrl,

frziiikai ir moraliai Laloiavaikus, atsako [statymrl nustatyta tvarka;
35.2. pedagoginiai ir kiti lop5elio-darZelio darbuotojai atsako uZ varikq sveikat4 saugum4

ir gyvyb,E buvirno [staigoje bei organizuotq renginir5 i5vykq ar ekskursijq metu;

35.3. lopjelio-darZelio vadovai atsako uZ Svietimo ir mokslo ministro isakymtl, kitq

nonniniq dokurnentq vykdymq uztikdna, kad nebUtq atliekami moksliniai bandymai ar kitokie

eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybds bran<lari;

35-4. lop$elio-dafielio direktorius atsako uL teikiamq duorrLenq ir informacijos

teis ingurn4 vis4 istaigos veikl4 ir j os rezultatus;
35.5. lop$elio-darZelio vadovams ir kitiems darbuotojams, paZeidttsiems darbo drausmp,

gali buai skiriamos drausmines nuobaudos Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

V. SAVWALDA

:16. Lop5elio-darlelio tnyba (toliau - taryba) - auk5diausia [staigor; savivaldos inrstitruoijra,

renlcama dvejiems metams, telkianti ugdytiniq tevus (vaiko globejus), mcil<ytojus, nepeclagogirr!

personal6 visuomenes atstolrrs, rdmdjus svarbiausiems lopSelio-darZelio veiklos tikslams,

uZdaviniams numatyti ir sprgsti.
:\1. Taryba renkama, vadovaujantis demokratiniais rinkimq principais: slapturrlu,

visuotinumu, konkurencija. Taryboje nepedagoginis personalas, tdvai (vaiko globejai) ir mokfioJai

atstovauja lygiomis dalimis.
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38. Taryb4 sudaro 9 nariai: 3 tevq atstovai, 3 pedagoginiai ir 3 nep,:dagoginio pers,onalo

darbruoto.jai.
39. Tdvus (vaiko globejus) [ taryb4 slaptu balsavimu siulo lopSelio-darZelio tevrl

kornitetas, pedagoginius darbuotojus - mokytojq taryba, kitus ben<lruomends trarirus
bendruornends susirinkimas.

40. Tarybos pirminink4 renka tarybos nariai slaptu arba atviru (sprendZia pati taryba)
balsavimu pirmame tarybos posedyje. Tarybos pirmininku negali buai lop5elio-darZelio direktorius.

41. Tarybos posedZiai Saukiami 3-4 kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali buai
suSa.uktars neeilinis tarybos posedis. I posedZius gali brnai kviediami kitq lopSeliio-darZelio sirvivaldos
institucijq atstovai, lopSelio-darZelio administracija, mokytojai, tevai (vaiko gl.obejai) ir kt.

42. Taryba dirba vadovaudamasi savo veilklos reglamentu, kur[, :rprobuot4 kiLekvienos

kadencijos pirmame tarybos posedyje, tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.
43. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq jos nariq, Nutarimai priimarni

dalyvauj andiq nariq balsq dauguma.
44. Taryba uZ savo veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems bendruomends nariams visuotirriarnre

susirinkime.
45. Taryba pagal savo kompetencij4 turi teisg gauti i5 lop5elio-dzurZelio adminListracijos

informac,ijq apie istaigos veikl4.
46. Klaipedos miesto savivaldybes institucijos ar Svietimo prieZiur4 q'kdandios

instiitucijos, nustadiusios, kad tarybos priimti sprendimai priestarauja lop5elio-darZel:io 
"reikh4

reglamentuojantiems teises aktams, siulo tarybai klausim4 svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius,

giniias sprendZiamas [statymq nustatyta tvarka.
4'7. Lop5elio-darLelio taryba:
4.7.I. pletoja vaikq ter,rg mokytojq ir kitq bendruomends nariq demokratines gyvensenos

patirti;

metines
nustato

417.3. aptana siu-lymus del papildomos tevq (vaiko globejq) inicijuotos veiklos, renginiq

orgiudzavimo, programq, proj ekq rengimo;
417.4. svarsto ir aprobuoja lop5elio-darZelio socialiniq-edukacinirl Iirnkctjq igyu"ttdjinimo

buaus ir galimybes;
417 .5 . telkia bendruomeng lopSelio-darZelio uzdaviniq sprendimui ;
417 .6. inicijuoja lop5elio-darZelio, Seimos ir kitq socialiniq partneriq bendradarbiavimq.;
4[7.7. svarsto lopjelio-darZelio pajamrl ir :i5laidq semat% planuoja ir kontrc,liuoja jq

paslcirstl,m4 vykdo ukines-finansines veiklos prieZiurq' 
417.8. inicijuoja remejg nebiudZetiniq le5q paie5kas, kaupim4 kontro.liuoja jr1 panaud,ojirno

tikslingum6
217.9. svarsto lop5elio-darZelio naujq padalirniq steigimo, reorganiz:itvimo ir likvidavimo

klarrsimus;
tl7.l0. teikia siflymus del [staigos veiklos tohulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdyrno r;4lygq

sudrarymo, talkina formuojant [staigos materialinius ir intelektualinius i5tekliusl;
tll.lL teikia pasiilymus del lopSelio-darZelio kulturines veiklos;
tl7.l2. priima nutarim4 del lop5elio-darZelio vadovq atestacijos pagal Lietuvos Respulolikos

Vyriausybes ar Svietimo ir mokslo ministerij os nustatyt4 kompetencij 6
tl7.I3. talkina organizuojant vaiktS mokytojq bei kitq darbuotoiq poitrsi, Sventes;
t17.74. rupinasi reikiamq darbo ir ugdymosi s4lygq sudarymu lop5elyje-datZelyje;
tI7.I5. kartu su mokytoiq taryba, bendrosios praktikos slaugytoju svirrsto ir teikia si[ilyrnlrs

vailiq sveikos gyvensenos, sanitariniq-higieniniq sqlygrl, poilsio ir mitybos klausimais;
tI7.16. teikia sifilymus del istaigos darbuotoiq skatinimo;
,+7.17. vykdo kitais teises aktais jos kompetenicijai priskirtas funkcijar;,

4,J -2. numato lop5elio -darlelio veiklos perspektyvas, pagrindines veil<los kryptis, aprobuoja

veiklos program% nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planq audito atask.aitas,

ugdymo organizavimo tvark6
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48. Mokytojq taryba- lopSelio-darLelio savivaldos institucija svartriLausiems pedalgoginiq
dartruoto.jrl profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 s;udaro direktoriuLs, jo
pav:rduol.ojas u55dymui, visi lop5elyje-darLelyje dirlbantys aukletojai, prieiimokyklinio urgclyrno
pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.,

49. I mokytojq tarybos posedZius gali buai kviediami ir kitq lop5elio-darZelio savivinldos
instiitucij q atstovai.

50. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti. Posedis
yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyzaujandiq
nariq balsq dauguma.

51. Mokytojq tarybai vadovauja lopSelio-darZelio direktorius.
52. Mokytojq taryba:
52.1. aptaia praktinius ikimokyklinio ir prieiimokyklinio ugdymo re.formos igyvr:nLdinirno

klauLsimuLs;
52.2. analizuoja [staigos ugdymo procesq ir numato Sio proceso tobulirrimo budus;
52.3. analizuoja ir aptaria istaigos veiklos ir ugdymo programq reahzavima;
52.4. aprobuoja ugdymo turinio dali, atitinkandi4 istaigos veiklos; krypti ir (.lraipedos

regiono iivietimo nuostatas;
52.5. svarsto lop5elyje-darlelyje realizuojamas pedagogq kvaliilfikacijos tobulinimo

programas, skatina inovacijq paie5k4 ir patirties sklaid6
52.6. telkia rekomendacijas ir parei5kia nuomonQ apie mokytojq ',zeiklq pagal Lietuvos

Reqpublikos Vyriausyb6s ar Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytqkompetencijq
52.7. priima sprendimus kitais teises aktq deleguotais klausimais.
53. Te'vq (vaiko globejrf savivaldos institucijos:
53.1. lop5elio-darZelio tevq taryba atstovauja visq amZiaus grupiq (ikimokykJtinio ir

priesmokyklinio) ugdytiniq tevams (vaiko glob€j ams) ;
53.2. tevq tarybos nariai (po I nar[ i5 kiLekvienos grupes) renkami rugsejo men. gnrtrriq tevq

susirinkimuose vieneriems metams ;
53.3. tevq tarybai vadovauja pirmininkas ir jo pavaduotojas, kurie rerrkami posed.lje ertviru

balsavimu;
53.4. tevq tarybos posedZiai vyksta 3-4 kartus per metus (pagal poreik[).
54. Lop5elio-darleliotevrtr taryba:
54.1. skatina ir vienija ugdytiniq tewrs (vaiko globejus) aktyviai dlallvauti, sprendlZiant

vaiko ugdymo ir globos klausimus;
54.2. atstovauja vaikq ir tevq (vaiko globejr+) interesams ivairau.s lygio rengiiniuose,

pasitarirnuose, posedZiuose, kuriuose nagrinejamri, svarstomi, analizu,oljami ikimokyklinio,
prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo, sveikatinimo klausimai;

54.3. skatina tdvus (vaiko globejus) dometis Svietimo naujovemis, plesti lop5elic,-dar:Zelio
ugdytinir4 Seimq ry5ius bei bendradarbiavim4 su ugdymo istaiga;

54.4. teikia siulymus ir aktyviai talkina [staigos vadovams, sudarant palankiar; s4lygas
vaiko fizinei, dvasinei, socialinei brandai;

54.5. inicijuoja ugdytiniq tevq (vaiko globejq) paranr% siekiant materialin,os lbazes
gerinimo.

55. Grurpese rugsejo menesi dvejq metq kadencijai atviru balsavirnu renkamas 3 nariq

tevr;gak[vas.
56. Gnrpes tevq aktyvas:
56.1. aptaria ugdymo turin[ ir formas, uLgdymo(si) s4lygas;
56.2. svarsto vaikq saugumo, sveikatos, mitybos klausimus;
5 6.3. teikia pasiulymus administracij ai ir savivaldos institucij oms;
56.4. organizuoja grupes renginius, [gyvendina [vairius grupes projeklus;
5;6.5. atsiskaito grupes tevq (vaiko globq0 susirinkimui.
5;7 . Lop5elio-d arLeho metodinei veikliei organizuoti sudaroma metorJind taryba.
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58. LopSelyje-darZelyje gali steigtis ir veikti mokytojq profesi.nes s4jungrls, kitos

mokytojrtr ir tevq savivaldos institucijos, padedandios siekti Svietimo ir loprielio-darLelio veiklos

tikslqr igyvendinimo.

VI. VI\LDT4VIAS

5;9. Lopieliui-darLeliui vadovauja direktorius, kur[ skiria steigri.ias, vadovaurjatmasis
Lietuvos Resputrlikos darbo kodekso ir Svietim,o lstatymo nustatyta tvarka.

6;0. Direktorius:
6;0.1. uZtikrina teikiamo Svietimo kokybE;
6;0.2. ai5kina lop5elio-darZelio bendruomends nariams valstybinQ bei regioninE Sviretinr,o

politik4 numato visuomen6s poreikius atliepiandius ikimokyklines ugdymo istaigos veiklos tikslus;
6i0.3. vadovauja [staigos strateginio plano ir metiniq veiklos programq, istaigos indi'viclualiq

ugdymo progrannq, projektq rengimui, jas tvirtina, vadLovauja jq vykdymui;
6i0.4. uZrtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, skaidriai priimamus sprendirnus,

benrlruomenes nariq informavim4;
€i0.5. numato kartu su [staigos bendruLomene [staigos veiklos kryptis, prioritetuLs,, rengia

istaig;os rruostatus, [staigos vidaus tvarkos taisykles ir rteikia aprobuoti istaigos tarybai;
60.6. rupinasi pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesines kvarlifikacijos tobuli:nirnu,

sudaro sifygas irr skatina mokyojus atestuotis;
60.7. analizuoja lop5elio-darZelio veiklos ir i5tekliq buldg, inicijuoja jlstaigos vidaurs audito

vykdymr5 atsako uZ veiklos rezultatus;
60.8. koordinuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir kitq darbuoto.irq darb4;
6i0.9. atstovauja arba igalioja atstovauti kitus lop5eliui-darZeliui varlstybines val1Zios ir

valc[1,me, savivaldybes institucijose, teismuose, santykiuose su kitais asmenirfs, deryboser siu Salies
ir u:is;ienio veiklos partneriais;

60.10. laiduoja valstybes Svietimo politikos vykdymo kokybg verdybos priemonemis:

steb,esena, planavimu, igaliojimq ir atsakomybes paskirstymu bei prieZiuTa;
60.11. atstovauja lop5eliui-darZeliui palaikant rySius su socialiniaisi partneriais, iivietimo

valcl1.mo instituoijomis, lstaigos remejais, reprezentuoja istaig4 visuomeneje, inicijuoja taqptautinius

rySius;
(;0.12. rirpinasi istaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniaisr i5tekliais, racionaliu

jq panaudojimu;
60.13. bendradarbiauja su vaikq tevais (ivaikq globejais);
(;0.I4. atsako uZ asmens duomenq teising apsaug%
60.15. skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams u:Z atitinkamus v,eiklos

rezultatus;
60.16. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai buaq atsiskaityta su biudZeto, vralsQrbinio

socialinio draudimo istaigomis, kreditoriais;
(t0.17. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis, skiria ir atX,eidZia

darbgotcrjus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius

atlygius, premijavimo s4lygas, priedus ir priemokas (lcoeficientus) prie darbo uZmokesdio, i5mokas,

darbdavi o vardu pasira5o kolektyvinq sutarti;
60.18. tvirtina darbuotojq suvestinius darbo laiko apskaitos Ziniara5diurs;

60.19. uZtikrina darbuotojams palankias darbo s4lygas, remia jq iniciatyvas, kontlroliuoja

sauigos darbe, prieSgaisrinds saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikala'vimq vykdyn4;

60.20. k.ontroliuoj a savo isakymq, nurodymq'vykdymq;
60.2L vykdo kitq teises aktq jam deleguotas ar priskirtas funkcijas.
61. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
(i 1 .1 . organizuoja ikimokyklinio ir pri,esmokyklinio ugdymo prograffrU vykdymq

61.2. iniiijuoja individualiq ugdymo programq projektq rengirm4 ir vadovaurja jq

igy'uendiinimui ir tobulinimui;
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6,1.3. teikia profesinE pagalb4 pedagoginiams darbuotojams, pr.i:Ziu-ri, kaip vykdomi
Svietimo politik4 ir pedagoginq veikl4 reglamentuojantys dokumentai, analizurrja ir vertina ugilymo
proce)sq, .jo pokydius;

61.4. skatina pedagoginius darbuotojus savaranki5kam proft:siniam tobulejimui,

daly'kinizrn bendradarbiavimui, atestavimuisi;
61.5. atsako uZ istaigos pedagogines-metodines veiklos organizavimq;
6,I.6. bendradarbiauja su pedagoginiais darbuotojais, tevais (vaikU globejais) ir lkitais

bendnrornenes nariai s, inicij uoj a ktrrybiniq grupiq ku-rim4si ;
6,7.7. organizuoja pedagogin[ tevq (vaiko globejq) Svietim4;
6;1.8. koordinuoja vidaus audito vyksm4;
6,1.9. skatina pedagoginitl darbuotoiq veiklos [sivertinimq
6,1.10. atlieka mokiniq duomenq bazes tvarkytojo funkcijas;
6;L1I. atlieka istaigos steigejo bei lop3elio-darZelio direktoriaus priskirtas lunkcijas,

[tvirtiintas istaigos nuostatuose ir pareigybes apra5yme.
6,2. Y y riausioj o buhalterio (vyr. fi nansininko) funkcij os :
6,2.7.uLtik,;rina lop5elio-darZelio finansiniq-ilkiniq operacijq teisOrlumo, valstybes l05q

naurltjimo istatymq nustatl.ta tvarka, tinkamo dokumentq iforminimo kontrolp;
6t2.2. sudaro meting istaigos pajamq ir iSlaidq s4mat4;
6,2.3. rengia finansq kontroles dokumentacijq
6,2.4. qrkdo buhalterinE apskait4 ui:tikrina apskaitos taisykliq ir finansinds veiklos

instrmkcijq vykdymq
6,2.5. rengia priemones istaigos le5q saugumui uZtikrinti, vykdo neteiseto pinigi.nirl leS%

prel.dniq ir materialiniq vertybiq naudojimo, finansiniq ir utiniq [statymq paZi:iidimq preverrcijq-
6i3. Ukvedys:
6i3.1. rupinasi finansinirl ir materialiniq i5tekliq paieska, [gyvendirrant lop5elio-dar:Zelio

stratle:gines veiklos ir kitas programas;
(t3.2. atsako uZ istaigos utinE veikl6 pastatq, irengimq, ugdymo prie:moniq ir inventoriaus

isigiij im4, apskait4 ir apsaug4;
6i3.3. rupinasi sanitarijos ir higienor; priemoniq [sigijimu, Svari1 tvarka patalposo,

prieSlgaisrine apsauga, saugos ir sveikatos taisykliq bei norminiq akttl vykdymu, aptanraujandio
pgf Sior&lro veiklos organizavimu;

6i3.4. derina personalo, atliekandio ulcines iir technines funkcijas, darbq su kokybiSku
paslaugq teikimu vaikui, Seimai, lop5elio-darZeliio bendruomenei;

6i3.5. atlieka kitas pareigybes apra5yme numatytas funkcijas bei uZcluotis, vykdo te:isetus

direktoriaus nurodymus.

vII. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB^{ IR DARBO AlMOrEmuals

64. Direktorius I darb4 priimamas L,ietuvos Respublikos darbo ]<odekso ir Svietinro
[stat;1mo nustatyta tvarka.

65. Direktoriaus pavaduotojus, pedagogin[ ir kit4 personal4 priima I darb6 atleiCZia i5 jo

lopiierlio-darZelio direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka'
66. Konkurencijos s4lygomis pedagogai ir kiti darbuotojai gali buiti priimami konkurso

buAu. Konkurso sqlygas bei reikalavimus pretendentams tvirtina direktorius.
67. Prie5 pradedamas dirbti darbuotojas pasira5ltinai ir privalomai supaZindinamas su

pareigybes apra$ymu, vidaus tvarkos taisyklemis, darbo, prieSgaisrines saugos, civilinrls siaugos
instnrkcijomis.

68. Darbo apmokejimo tvark4 priedq ir priemokq skyrimo tvalk4 nustato Liertuvos
Respubliikos [statymai, Vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo minir;terijos bei lilaipedos
miesto savivaldybes tarybos teises aktai.
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V[I. ATESTACIJA. KVAILIX'IKACIJOS TOBULININ4AS

69. Lop5elio-darZelio vadovai ir pedagoginiai darbuotojai atestr:ojami vadovaujiantis
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo nustaqda tvarka pagal Svietimo ir mokslo ministrlrijos
patl'i rtintus nuostatus.

70. Pedagoginiai darbuotojai skatinamai nuolat tobulinti pedagoginq komlleterncijq
dall'r,'aut.i seminaruose, konferencijose.

71. Pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo tvark4 vadLovaudamasi Svietirno
veikl4reglamentuojandiais teises aktais, nustato mokytojq taryba,j4tvirtina direktorius.

rx. LOPSELIO.DARZELIO RYSIAI

?2. Lop5elis-darZelis bendradarbiauja su juridiniais ir frziniais asmenimis, susijusiais su jo
veikla (Svietimo, sveikatos, kulturos, sporto, vaikrtr teisiq apsaugos, mokslo, studijq institur:ijornisi ir
kt.).

7'3. Lop5elis-darZelis palaiko ry5ius su kitornis Svietimo [staigomis, vietos bendruornene,
socialinirnis partneriais respublikoje ir uZsienio Salyse, gali bendradarbianrti su analogi5komis
uZsienio Saliq institucijomis, sudaryti sutartis del pasikeitimo pedagogais, studentq praktik,cs,
ben,Crq renginiq organizavimo pagal galiojandius Lietuvos Respublikos istatymus, jungtis i
asociacijas, stoti I tarptautines organizacijas, dallyvauti tarptautinese programose ir projektuose.

)t LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEiiIURA

?'4. Svietimo stebesen4 lop5elis-darZelis vykdo pagal Svietimo ir mokslo mirnistro
patvirtintus Svietimo stebesenos rodiklius ir jo nustatyt4tvarkq.

?'5. Vidaus audito vykdym4 inicij uoj a lop5elio-darZelio direktorius.
?'6. Lopielio-darZelio veiklq vadovaudamosi l-ietuvos Respublikos Vyriausybes ar Svir:tirno

ir rnokslo ministro nustat5rta tvarka, priZifti Klaipedos miesto savivaldybes institucijos ir
Val slybi:ne Svietimo prieZiuros tarnyba.

?'7. Finansines veiklos kontrolE vykdo igaliotos Valstybes korrtrolds institucij,cs ir
Klaipedos miesto savivaldybes institucijos, higiening ir maisto kokybes prieZiu-r4 v1'kds, 1am

[galiotos institucijos.
?t8. Lop5elio-darZelio veikl4 priZiurindios institucijos Svietimo ir mokslo ministerijos

nusrtartyter tvarka informuoja visuomenE, savivaldos ir valstybes valdZios institucijas apir: [staigos
atlieliam4 ugdymo kokybE.

xr. TURTAS, LESU SU,rnUAr n lnSg NAIIDO.TIMAS

it9. Lop5elis-darZelis patikejimo teiser valdo, naudojasi ir istatyrnq nustatyl.a tvarka

disponu<lja paskirta Leme,pastatu, finansiniais iStekliais, inventoriumi bei ugdymo priemotrdmis.

tig. Lop5elis-darZelis yra i5laikomas i5 valstybes ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto

pagal asi gnavimq valdytoj o patvirtint4 sq.rnat4.
til. Lop5elis-darZelis gali atlygintinai teikti Svietimo paslaugas ir turel;i specialiqiq progra,rmq

le5r5 kurios naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybOs

taryb,os trustatyta tvarka.
tt2. Lopselis-darZelis gali tureti nebiud.Zetiniq leSq. Jas sudaro fiziniq

pararna, le$os Salies ir tarptautiniams projektams igyvendinti ir kt.

tt3. Lop5elio-darZelio finansines operacijos ir buhalterine apskairlil

vykdoma [statymq nustatyta tvarka, uZ buhalterines apskaitos teisingum4

buhLalteris.

ir juridiniU asmenq

bei atsiskaitomybe
atsako vy'riaursieLsis



XII. I\UOSTATU TVIRTIMMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

84. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi direktoriaus, lopSelio-darZelio
ar X.laipedos miesto savivaldybes institucijq iniciatyva.

85. Nuostatq pakeitimus ar papildymus tvinina steigeja ar jos igaliotas asmuo.
86. Nuostatai keidiami ir papildomi laikantis [statymq ir kitrl teises aktq

rekornendacijq bei Dokumentq rengimo ir iforminimo taisykliq reikalavimq.

XIII. DOKT]MENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

87. Lop5elio-darZelio dokumentq saugojimq ir valdym4 reglamentuoja
Respublikos archyvtl istatymas, Ra5tvedybos taisykles, Dokumentq rengimo ir
tais'y.kles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykle.

89. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas ir likviduojamas ar p.ertvarkornas Klaipedos mit
sav.ivaldybes tarybos iniciatyva, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Svietimo istatymu ir Lietu

XTV. LOPSNITO.NANZNLIO REGISTRAVIIUAS

88. LopSelis-darZelis registruojamas, perregistruojamas ir i5registruojamas Juridiniq
registre Civilinio kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq nustatyta tvarka.

XV. LOPSNIIO.U^ITTZNLIO PABAIGA IRPERTVARI(YMAS

Resp,ublikos Vyriausybes patvirtintais Mokyklq steigimo, reorganizavi.mo, likvidavimo
pertl'arkymo kriterij ar s.

90. Apie busim4 reorganizavim4 pertvarkym4 at likvidavim4
bendruomenes nariai informuojami ra5tu Lietuvos Respublikos Svietimo istalymo
Klaipedos miesto savivaldybes institucijos uZtikrina, kad buaq ivykdyti

[sipareigojimai.

xvl. i\uosTATu IFORMTNTMAS

100. Lop$elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildorni laikantis [statymq ir kiq toises

renlg:imo rekomendacijq ir Dokumentq rengimo ir iforminimo taisykliq reikalavimq.
101. Tvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes institucijoms nuostatq pakeitimai ir papil

teikirami suderinus su lop5elio-darZelio tnyba bei iforminti vadovaujantis Svietimo ir
mirristro patvirtintais Reikalavimais valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq nuostatams.

SUD)ERINTA
[stailgos tarybos
20Cf€im. sausio 6 d. posedZio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 5)

Lietu

ifqrmini

nustatvta trl
visi suta:rti



fstatymas $kelbtas: Zin., 1994,Nr. 55- 1 049
Neoficialus istatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m.liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

Nauja istaffmo redgkcija nuo 2008-10-01:
Nr. x-tD2. zdoa-oc-ts, Zin., zooa, Nr. I I3-4290 (2008-10-u), at!U!!W.skelbtas: Zin^,2011, Nr. 45

16 straipsnis. Savivaldybds tatAbos kompetencija
3 . Faprastoj i savivaldybes tarybos kompetencij a;
9) juridinio asmens dalyvio kompetencij ai pagal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas

vykdymas;

l8 ptraipsnis. Nuostatos d6l teisds aktg sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
1. $avivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savi

taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti ar panaiiki
pagal kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti saviv
vie5ojo adminishavimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaiki
Savivaldyb€s administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teises aktus
sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes administracijos direktorius.

f statymas paskelbtas: Zin., Ig9 5, Nr. 104 -2322
Neoficialus istatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIUDZETINIV ISTAIGU

ISTATYMAS

1995 m. gruodZio 5 d. Nr. I-1113
Vilnius

6 sfnaipsnis.
5. Pakeistus

institucij a. Pakeistus
institucijos vardu vei

iudZetinds lstaigos nuostatai
iudZetines lstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas i
iudZetines istaigos nuostatus pasira5o savininko teises ir pareigas igyvendinand
iantis asmuo arba savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos igalLi
etines istaigos nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq regi

tus, kartu su teises aktq nustat5rtais dokumentais Juridiniq asmenq registrui turii

Nauja istatymo redaftcija nuo 2010 m. balandiio I d.,
Nr. XI-666,, 2010-01]21, zin., 2010, Nr. 15-699 (2010-02-04)

dienos. Pakeitus nuos
pateikti pakeisti biudZ tines lstaigos nuostatai ir nurodyti jq pakeitimai.


