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PATVIRTINTI\
Klaipedos miesto savivallyb€s administracij os
direktoriaus 2006 m. ,'. ,i u' (1.

isakymu Nr. I 6 r -,x ̂, t:

KLAIPEI]DOS LOpSnr,rO-UanZBLrO,,ArTVAtRmlrs*
IYUOSTATAI

I. BEIIDROSIOS NUOSTATOS

1. {staigos pavadinirmas: Klaipedos lopSelis-darZelis,,Aitvarelis".
2. Sutrumpintas paverdinimas : lop5elis-darZelis,,AitvardliLs".
3. Klaipedos lopSelis-darZelis ,,Aitvardlis" (toliau nuostatuose __ lopSelis-darZelis.) -'

nefcrrmalioj o (ikimokyklinio ugdymo) Svietimo mokykla.
4. LopSelio-darLelia isteigimas ir veiklos tgstinumas:
4.1. Klaipedos miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo komite{o 1986 m. nrgpju6io

15 dl. sprendimu Nr. 237 isteigllas 64-asis vaikq lop5elis-darZelis;
4.2. Klaipedos miesto mero 1992 m. rugpju-io 28 d. pot',zarkiu Nr. 549 lop5elis-dar:Zelis

reorganizuotas i pradinq mokyk.t4-d arleli;
4.3. Klaipedos miesto valdybos 1994 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. 82 istaigai r;uteiklas

pavadinimas,,Aitvardlis" ;
4.4. Klaipddos miesto tarybos 2001 m. kovo l5 d. sprendi.mu Nr. 60 [staiga reorganizuota

i lotrr5eli-darZel[,,Aitvardlis".
5. LopSelio-darLelia, veiklos pradLia- 1986 m. rugsejo 1 d.
6. LopSelio-d arZelio buveine - LaukininkrL g. 5 4, LT -9 5 t 5 4 Klaipecla.
7. LopSelis-darZelis savo veikl4 yra [registravEs juridiiniq asmenq registre Civilinio

kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq nustatlta tvarka.
8. {staigos grupe - rreformaliojo Svietimo mokykla.
9. lstaigos tipas - lopr5elis-darZelis.
10. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, veikiant;is kaip sa'vivaldybes biudZetine

istaiga, turintis visas juridinio asmens teises, antspaudq su savo pavadinimu, iSlaidrl s4mirtq
atsisrkaitomaiA bei kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, [statymq nustatyta
tvarlka gali [g].ti paramos gavejo status4ir gauti param4.

11. Mokymo kalba - lietuviq mokymo forma - dienine.
12. Lop5elio-darZelio steigeja - Klaipedos miesto savivalclybes taryba, kodas 188691433,

Lieprq g. 11, LT-91502 Klaipedler.
13. Pagrindine veiklosrrtsis - ikimokyklinis ugdymas, koclas 80.10.10.
14. Kitos veiklos ru13;/s:
14.1. papildomasis mLokymas, kodas 80.42.40;
14.2. mokyklq uZkandliniq, valgyklq ir virtuviq veikla, koclas 55.51.110;
14.3. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybes ar kita teise, i5nuomojimas, kr3,iss

70.20.
15. Licencijuojam4 ar kit4 tam tikra nustatyta tvarka vykdrom4 veiklq lop5elis-darZelis galti

vyk<lyti tik gavqs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos lLespublikos istatymq, Lieturvos
Resllublikos Vyriausybes ar Kliaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatytaL tvarka.

16. Lop5elio-darZelio veikl4 koordinuoja Klaipedos miesto savivalclybes administrarcijos
Socialinio departamento Svietiirno skyrius.

17. Lop5elis-darZelis yra sudedamoji Lietuvos Respublikos Sr,'ietimo sistemos bei
Klaipedos miesto savivaldybds neformaliojo Svietimo teikejq tinklo dalis ir savo veiklq grirfiLia
Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir lkitairs

istatymais, Lietuvos Respub.tikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministelijors
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norminiais aktais, Klaipedcs miesto savivaldybes tarybot; sprendimais, Savivak\rbes

administracijos direktoriaus, isavivaldybes administracijos Soci.alinio departamento Svietimo

skyriaus vedejo [sakymais, Siais nuostatais.
18. Lop5elis-darZelis ugdymo proces4 organizuoja, vadovaudamasirs Svietimo ir mokslo

ministerijos patvirtintomis il<imokyklinio ugdymo programomis, vaiko brandumo moky'klai
rodikliais ir pagrindiniais (pilietiSkumo, humani5kumo, demokrati5kumo) ugdymo principais.
AtsiZvelgdamas i bendruomerres poreikius, tradicijas, rpaterialines ir peclagogines grllimybes,

lop5elis-darZelis savaranki5kai pasirenka ugdymo kwpti ir darbo metodus.
19. LopSelio-darZelio veikl4 jos bendruomenes nariq teises, paleigas ir atsakomybE

reglamentuoja Sie nuostatai, vi<laus tvarkos taisykles ir darbuotojq pareigybiq. apra5ymai.

II. TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FUI{KCIJOS

20. Lop5elio-darLeliio tikslai ir uZdaviniai:
20.1. padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultiiros, taip pat ir etninds, socialinius,

paZintinius poreikius;
20.2. skatinti vaiko savarankiSkum4 iniciatyv4 kiirybi5kum4 atskl,sisti ir ugdyt;i ivairius

gebejimus, puoseleti individual'ybg;
20.3. padeti vaikui suLvokti bendr4sias Zmogaus vertybes ir puoselil.i jq dor4 kaip triitin4

demokratinds gyvensenos pagrind4 bei tautini asmens pilieti5kumo suvokimq;
20 .4. \fitrkrinti ikirnolkyklinio ir priesmokyklinio ugdymo tqstinumq;
20.5. mokl.ti vaikus, mokyojus ir tevus saugoti, tausoti savo ir kitq Zmoniq sveihat6

pasirinkti tinkam4 gyvensen% formuoti teigiam4nuostat4 sveikam pgyvenimo b[dui.
21. Lop5elis-darZelis:
21.1. formuoja ir itr;'yvendina vaiko ugdymo turini alliepiant[ pragrindinius Lietuvos

Respublikos Svietimo sistemos principus (lygiq galimybiq veiksmingumo, tQ5finuno) bei ugdyrnro

principus (humani5kumo, demokrati5kumo, tautiSkumo, atsinaujinirno), KlaiprJdos regiono Svierlimo

nuostatas, irrdividualius loplelio -darLelio tikslus, programas, planus, paiso va.ikq bei jq tevq (vaiko

globej q) poreikiq ivairoves;
21 .2. laiduoj a valsty bds Svietimo politikos vykdymo

vadybos priemondmis, vykdo istaigos veiklos stebesen4
pas kirstym qb ei pneLiur 4

koky'bg, vadov zruj asi demokratindmls
planawim4 igatiojimq atstrkonnybOs

rs4lygas, laiduojarrdias

ugdymo lankstunn4 ir

21.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psiclhologines

psichini, frzini, socialin[ vaiko saugumq ir asmenybes brand4
21.4. padedamas Seinnai laiduoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

variantiSkum4 vykdo vaikq ugdymo funkcija;
21.5. u1tikrina kokybijk4 ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdynz(si), igyvendinclamas

valstybines Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas ikimokyklinio ir prir:Smokyklinio ugdymo

programas;
21.6. atstLvelgdamar; i lopielio-darZelio bendruomends nuLstatytus prrorltetu's,

benLdruomenes poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes rengia ir igyven.dina

istaigos individualias pro grilma.s;
21 .7 . vykdo [staigos ','eiklos vertinim4 ir [sivertinim4 (vidLaus auditzrs), siekdamas tottulinti

istaigo s veikl4 gerinti or ganizaclios kultur4
2l.8. sudaro s4lygas visiems bendruomends

demokratinius sprendimus;
nariams dall'vauti istaiLgos valdyrne, priirnant

2 1 .9. skatina mokyto.iq profesin[ tobulej im4 poziqviosiospatirties; sklaid4 kvalifikacijos

programq vykdym4 teikia konsultacinq pagalbE visuomenei;

2I.10. organizuoja ugdym4 pagal Klaipedos miesto savivaldytres tarybos s;prenrlimu

nustatyt4 mokslo metq ptadLiqir trukmg;
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21.11. vasaros metu (liepos ir rugpjuitio mdnesiais) ugdym4 organizuoja pagal al.skirq
savi',raldybes instituciiq ar Savivaldybes administracijos Socialinio departamento Svietimo skyriaurs
nurodym6

2I.I2. uZtikdna interesantq ir svediq, apsilankandiq istaigoje, kontrolE, grieLtar drau,JZia
vartoti tabak4 alkoholi, narko,tines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas, prekiauti
jomis, platinti Sia tema nelegalirl literatur4 spaudinius ir kitus leidinius.

III. PRIEMIMAS I LOPSELI.DARZELI

22.Ya1kai I lop5eli-darLeli ugdytis pagal ikimokyklinio ir priei;mokyklinio ugdvmo
pro€lramas priimami, vadova.qjantis Klaipedos miesto savivaldybes tarylbos nustatl'ta tvarka,
pateiLkus vaikq priemimo i Klaipedos miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdyrno istaigas i.r grrupes
tvarlioj e nustatytus dokumentu s.

23. I prie5mokyklin.io ugdymo grupes vaikai priimami lop5elio-darZelio direktoriaus
patr,'irtinta tvarka, parengta paigal Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nusl:ttyt4 Prie5mokyl,Jj.nio
ugd'1'rr1e modeli.

24. Lop5el yje-darLel.y.i e komplektuoj amos :
24.7. ankstyvojo ikirrrokyklinio amZiaus bendrojo ugdymo grupe(s;) 1-3 metq vaikanas

(atskirais atvejais ir jaunesnienas nei 1 metq amZiaus vaikams);
24.2. ikimokyklinio amZiaus bendrojo ugdyrno grupe(s) 3-5 (6) metq vaikams;
24.3. pieimokyklinic, ugdymo grupe(s) 5-6 (7) metq vaikams.
25. Prie5mokyklinis uLgdymas pradedzrmas teikti vaikui, kuriam tais kalendorinia.is metais

sueina 6-eri metai. Prie5moky'l,Jinis ugdymas jaunesniam negu 6 metq vaikrri gali bu-ti teikiamas
tevqr pra5ymu, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendqs, bet ne anksdiau negu jarn

sueis 5 metai.
26. LopSelio ir darZelio vaikq grupes formuojamos i5 to paties arba ivairaus amZiaus

vaik.q kasmet iki rugsejo I dierLos, esant laisvq vietq grupes gali buai papildornos per mehrs. \/rnikq
skaiiiiq grupese nustato Klaipedos miesto savivaldybes taryba pagal Lietuvos higienos nolmq
reikalavimus.

27. Prlimant vaikus i lop5el[-darLeli bei komplektuojant gmpes, prioritetai taikonai
vaikams i5 nepilnq Seimr5 mol<sleiviq ar studenlq Seimrg kai bent vienas i5 ternl mokosi dienirriarnre
skyriuje, socialiai remtinq Seirnq vaikams ir Seimoms, kuriose yra trys ir daulgiau vaikq arlba vienas
i5 te.rrq yra l-os ar II-os grupes invalidas.

28. Su priimto i lopiiel[-darZeli ugdytis pagal ikimokyklinio ar prie5mokyklinio ug<l'ymo
programas vaiko vienu i5 tevq (vaiko globejq) sudaroma ugdymo sutartis, krrrioje aptaria:nos iialiq
pareigos ir isipareigojimai, jq n,;rykdymo pasekmds.

IV. BEi\DRUOIIIEI\IES NARIU TEISES, PAREIGOS IR A.TSAKOMIIBE

29. Ugdytiniai turi teisq:
29.1. ugdytis sveikoje ir saugioje apll.nkoje;
29 .2. tweti hi gienos r:eikalavimus atil:inkandi4 viet4 veiklai ;
29.3. imedicinos ap,tarnavim4 tinkarn4 mityb4 higienq
29.4. ipoilsi ir laisvalaik[, atitinkant[ jq amZiq, sveikat4 poreikius;
29.5. brEsti doroviStrlai, ugdytis bendravimo kulturq
29.6. skleisti savo gebejimus ir talentus;
29.7. ugdyti savo ka[b4 perimti tautos kultur4 paprodius ir tradicijas;
29.8. tenkinti poreil.:i judesiams, stiprinti savo sveikat4 fiziniur aktyr,umu, ugdyis

teigiam4 nuostat4 sveikai gyvensenai.
30. Tevai (vaiko gJtobejai) turi teisE:
30.1. reikalauti, kad vaikui btrh{ teikiamas valstybinius stiandartus atitinkantfis

ikimokyklinis ir prieSmokykliniis ugdymas;
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30"2. ugdyti savo vaikus lietuviq kalba;
30.3. gauti informacij4 apie ugdymo programas, ugdymo formais, vaiko ugdymLo(si)

sqlygas ir jo pasiekimus;
30"4. dalyvauti istaigos savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese;
30.5. pagal galimybes teikti intelektuerlinq, finansinq, materialinq ar kitokiqparant4;
30.6. naudotis Specierliojo ugdymo istatymo ir kitq istatymq nustatylnmis teisemis;
30.7. gauti nemokamq. pedagoginE, psichologinE pagalb4.
31. Tevai (vaiko globejai) privalo:
31.1. pasitikejimo, atvirumo ir reikluLmo dvasia ugdyti darb5tr6 iniciatyvq vaikq, gebanl[

savaranki5kai veikti ir prisiimti atsakomybp;
31.2. 7 metq sulaukusi vaikq jei jis yra pakankamai subrendps, leisti i mokykl4;
31.3. sudaryti reikiarnas s4lygas vaiko frzinei, protinei, dvasinei, dorovinei, s;ocialinei

brandai:
31.4. apsaugoti vaikelnuo smurto, prievartos ir i5naudojimo;
31.5. bendradarbiauti su lop5elio-darZelio vadovais ir mokyojais, sprendZiant vaiko

ugdlrmo ir globos klausimus;
31.6. prane5ti apie vraiko 1ig4 grupes aukletojui pirm4ligos dien4;
31.7. informuoti gru.pes aukletoj4 iki 9.30 val. arba i5 anksto apie vaiko neat'vykim4 i

lop5el[-darZeli del kitq prieZasi;iq;
3 I . 8. atvesti i lopSeliL- darLell vaik4 sveik4 Svarq ir tvarkingq
31.9. moketi Klaip,edos miesto sarzivaldyb€s tarybos nustatyto dydZio uZrnokesti uZ

vaiko i5laikym4 [staigoje;
31,10. kulturingai elggis su lop5elio-darZelio darbuotojais ir kitq upfyiniq tdvais, paisytli

istai gos vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq;
31. I 1. vykdyti ugdy,rno sutartimi prisiimtus isipareigojimus.
32. Aukletojq ir prie'Smokyklinio ugdymo pedagogq teises:
32.l.laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius Svietimo

istatym4 bei kitus Svietimz5 ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4 reglamenihrojan,iius
dokumentus;

32.2. tobulinti savo kvalifikacij4 ne mahiau kaip 5 dienas per metus rlalyvautri
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, persikvalifikuoti;

323. buli atestuotas iir igyti kvalifikac:ing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarl<a;

32.4. rengti individualias ugdymo programas, projektus;
32.5. dirbti savitarpio pagarba grist,oje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandiq ir tinkamai aprupintq darbo viet4;
32.6. burtis I visuomenines profesines organizacijas, ku-rybines darb,o grupes, birrelius ar

susi'vienij imus, dallvauti lop 5e li.o- darlelio savivaldoj e ;
32,7. atostogauti istatymo nustatytzr tvarka ir naudotis Vyriarrsybes nurrratlomis

lengvatomis;
32.8. nustatyta tvarl<a gauti mokamas atostogas mokymo priemonems lengti iir

kvalifikacij ai tobulinti ;
32.9. vertrfii lopSelio-dafielio vado.rq ir kolegq vadybing, pedagoginq veikl4 pagal

Liet,uvos Respublikos Vyriausl'bds ar Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytapkompetenclj4.
33. Aukletojq ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogq pareigos:
33,1. pipaiinti ir gerbti vaiko teises;
33,.2. vltikrinti ugdytirniq saugumq ger4ugdymo kokybE;
3 3.3. ne5aliSkai vertirrti ugdyiniq pasiiekimus;
33"4. tobulinti ugdyrrLo turini ir jo kait4 atitinkandias pedagogirxis veiklos lbrmas 1r

metodus;
33"5. kurti visapusi5hitr asmenybes vy'stym4si stimuliuojandi4 gruptis aplink4 nuosekliai,

plan ingai, kU:rybi Skai or ganizuo ti ugdom4j i prooe s4, kitus renginius ;
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33,6. individualizuoti ugdymo turini;
33"7. ugdyti vaikq rloroves, pilietinr:s, tautines bei patriotines ;nuostatas, laiduoti jU

asmenybes galiq pletotq;
33.8. rupintis ugdyirriq sveikata ir sauLga;
33.9. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4 pastebejus jo atZvilgiu smurto, prievartos,

seksrualinio ar kitokio pobuaZio i5naudojimo ap:raiSkas, praneSti apie tai istaigos vadovybei ir Vaikq
teisiq apsaugos tamybai;

33.10. padeti vaikui tenkinti jo saviraiSkos bei saviugdos poreikius, pletoti ktrlturinius
interesus, formuoti saugos veikloje bei buityje igudZius;

33.11. suteikti pagaltrq vaikams, turi.ntiems ugdymosi sunkumq ir specialiqjq ugdynrosi
porerikiq;

33.12. nuolat informuoti tevus (vaillo globejus) apie jq vaikq ugdymosi poreikirurs ir
pasiekimus'

33.13. gebeti analizuLoti savo pedagoginE veiklq nuolat j4 toburlinti, atsiZvrllgiarrt I
kolegr6 vadovq, tevrl (vaiko globejq), savivaldos institucijq pateiktus siu_lymus ar pastabasi bei
nauj ausius pedago gikos, psichol o gij os mokslo pasiekimus;

33.14. dalywauti plarruojant ir rengiant lop5elio-darZelio veiklos programas, pkurus,
derinti prie jq grupes veiklos programas ir planus;

33.15. bendradarbiaut.i su kolegornis, abipusiu susitarimu srtebeti vienas kitcl
organizuojamq veiklq

33.16. tobulinti ir turtinti dalykines, psichologines Zinias, plesti l,rulturos akirati, kelti
kvalifikacij6 pasirengti darbuii su specialiqjtl poreikiq vaikais, nuolat clometis valstybirLe, ir
regionine Svietimo politika;

33.17. dalyvauti vykdant lop5elio-dar:Zelio vidini audit4;
33.1 8. bendradarbiauti su lopSelio-darZelio savivaldos institucijomis;
33.19- tvarkyti savo pedagoginds veiklos dokumentus, vykdyti lanlrrmumo apskrait6
33.20. siekti kaitos, kartu su kitais bendruomenes nariais puoseleti lop5elio-dar:Zelio

kultirrines tradicij as;
33.21. savo darbe vredovautis teises norminiais aktais, pareigybes apra5ymu, saugrts ir

sveilcatos darbe instrukcijomis, lstaigos vidaus trzarkos taisyklemis ir Siais nuosrlatais.
34. Kitq lop5elio-darielio darbuotcrjq (logopedo, bendrosios praktikos slaLugyt<rjo,

aptanaujandio personalo ir panL.) teisds, pareigors ir atsakomybe nustatyta Siq darbuotojq pareigybirl
aprarlymuose, kuriuos tvirtina lop5elio-darZelio clirektorius.

35. Atsakomybe:
35.l.pedagoginiai darbuotojai, tevai (vaiko globejai), kurie nevykdo savo pareigrS

fizi5lkai ir moraliai Lalojavaikurs,, atsako [statymq nustatyta tvarka;
35.2. pedagoginiai ir kiti lop5elio-dari,elio darbuotojai atsako uZ vailq sveikat4 sauguim4

ir gyvybg buvimo istaigoje bei organizuotq reng;inir1, i5vykq ar ekskursijq metu;
35.3. lop5elio-darZelio vadovai atsako uZ Svietimo ir mokslo miinistro isakyrnq liitrl

norminiq dokumentq vykdymzS uZtikrina, kad nebuaq atliekami moksliniai bandymai ar kitokie
eksperimentai su vaiku, galintyrs pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmr:nybes brandai;

35.4. lop5elio-darZelio direktorius zrtsako uZ teikiamrl duomernq ir informar;ijos
teisirrgum4 vis4 istaigos veiklep ir j os rezultatus;

35.5. lop5elio-darZelio vadovams ir kitiems darbuotojams, paZeidusijems darbo clrausrnp,
gali lbuai skiriamos drausmines nuobaudos Lieturzos Respublikos istatymrl nustatyta tvarka.

V. SA\TIVALDA

36. Lop5elio-darLelio taryba (toliau - taryba) - auk5diausia istaigos savivaldos institu.cr"Lja,
renkiama dvejiems metams, tell<ianti ugdytiniq tevus (vaiko globejus), mol,:'ytojus, neperlagogini
personal4 visuomends atstorzus, remejus srrarbiausiems lop5elio-darleli<> veiklos likslarnLs"
uZdaviniams numatyti ir sprEsti.
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37. Taryba renkama, vadovaujantis demokratiniais rinkimq prrincipais: silaptumu,
visurotinumuL, konkurencija. Tan'yboje nepedagoginis personalas, tevai (vaiko globejai) ir rnok,ytojai
atstovauj a lygiomis dalimis.

38. Tarybq sudaro 6 nariai: 2 tevq atstovai, 2 pedagoginiai ir 2 nepedagoginio lrersornalo
darbuotojai.

39. Tevus (vaiko g,lobejus) [ taryb4 slaptu balsavimu siulo llop5elio-darZelio tevq
komitetas, pedagoginius darlbuotojus - mokyojq taryba, kitus benrlruomenes narius
benrlruomen ds susirinkimas.

40. Tarybos pirminirrk4 renka tarybos nariai slaptu arba atviru (sprendZia pati tangba)
balsavimu pirmame tarybos posedyje. Tarybos pirmininku negali buai lopSelio-darZelio direktc,rius.

4I. Tarybos posedZiai Saukiami 3-4 kartus per mokslo metus. Ersant reikalui gali 1bu1i
su5aruktas neeilinis tarybos posedis. I posedZius gali buai kviediami kitq lopSeJiio-darZelio silvivaldos
instiitucijq atstovai, lopSelio-darZelio administracija, mokyojai, tdvai (vaiko globejai) ir kt.

42. Taryba dirba vadovaudamasi savo veiklos reglamentu, kur[, aprobuot4 kiekvienos
kadencijos pirmame tarybos posedyje, tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.

43. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visr4jos nariq. Nutarimai priirnarni
daly'vauj andrirl nariq balsq daup;uma.

44. Taryba uZ savo veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems bendruomenes nariams vistrotirLiame
susirinkime.

45. Taryba pagal sarr,r kompetencij4 turi teisE gauti i5 lop5elio-da:Zelio administracijos
informacij4 apie [staigos veiklq-

46. Klaipedos miesto savivaldybes institucijos at Svietimo prrieZiu-rq vykdandiio's
institucijos, nustadiusios, kadl tarybos priimti sprendimai prieStarauja lo'p,5elio-darZelio r,'eikl4
reglamentuojantiems teises alktams, siulo tarybai klausim4 svarstyti i5 naujio. Tarybai atsiserl:ius,
gind as sprendZiamas istatymq nustaty.ta tvarka.

47. Lop5elio-darZeliotaryba:
47.1., pldtoja vaikq, tevq, mokytojq ir kitrtr bendruomen€s nariq demokratines gyvenserxos

patirli;
47.2,. numato lop5elio-clarZelio veiklos perspektyvas, pagrindines veilllos kryptis, aprolrr-roja

metines veiklos program% nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo pleurq audito ataskaitas,
nustato ugdymo or ganizavimo tvark4;

41.3. aptaria siulymusr del papildomos tevq (vaiko globejq) inicijuotos veiklos, rengirriq
or ganizavimo, pro gramq, proj ektq rengimo ;

47.4. svarsto ir aprobuoja lop5elio-darZelio socialiniq-edukaciniq funkcijq igyvendinirno
budus ir galimybes;

47 .5 . telkia bendruomernq lop5elio-darZelio uZdaviniq sprendimui ;
47.6. inicljuoja lop5elio,-d312"1io, Seimos ir kitrl socialiniq partneriq bendradarbiavim6
47.7. svarsto lop5elio-rCarZelio pajamq ir i5laidq s4mat4 planuo.jia ir kontroiliuojiar jq

paskirstym4 vykdo utines-fi nzursines veiklo s pri eZiuT6
47.8. inicijuoja remejqg nebiudZetiniq le5q paieSkas, kaupim4 kontroliuoja jq panaudcrjirno

tikslingumq
4J.9. svarsto lop5elio-darZelio naujq padalinirl steigimo, reorganizavimo ir lik',zidavirno

klausimus;
47.1{). teikia siulymus clel istaigos veiklos tobulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdynLo s4l;ygq

sudanymo, talkina formuojant istaigos materialinius ir intelektualinius i5tekliur;;
47.I1. teikia pasiulymus del lop5elio-darZelio kulturines veiklos;
47.12. priima nutarimq del lop5elio-darZelio vadovq atestacijos pagal l-ietuvos Rer;pub,1.iko,s

Vyri.ausybes ar Svietimo ir mc,hslo ministerij os nustatyt4 kompetencijq
47 .I:\. talkina organizucrjant vaikq, mokyojq bei kitq darbuotojq poilsi, Sventes;
47.14. rupinasi reikiamrtl darbo ir ugdymosi s4lygq sudarymu lop5elyje-darLelyje;
47.I5. kartu su mokytcrjq taryba, bendrosios praktikos slaugytoju svarsto ir teikia siul,yrnus

vaikq sveikos gyvensenos, sanitariniq-higieniniq s4lyg% poilsio ir mitybos klanrsimais;



I

47.16. teikia siUlymus del istaigos darbuotojq skatinimo;
47 .17 . r,ykdo kitais teistis aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
48. Mokytojq taryba - lop5elio-darZelio savivaldos institucija svarbiausiems pediagogirrirl

darbuotojq profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams slrrEsti. J4 sudaro direktorius, jo
pavaduotojas ugdymui, visi lop5elyje-darLelyje dirbantys auklelojai, prieimokyklinio ugd;mo
pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujrantys
asmenys.

49. { mokytojq tarybos posedZius gali buti kviediami ir kitq lop5elio-darZelio savivaldos
institucijq atstovai.

50. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip .vien4 kart;q per ketvirtl, Posedis
yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiatkaip 2/3 tarybos nariq. Nutarimai pr:iimami daly,r'auj11iiir.1
narirl balsq dauguma.

5 I. Mokyojq tarybai','adovauja lopSelio-darZelio direktorius.
52. Mokl.tojq taryba:
52.I. aptaria praktinius ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo refbrmos igyvendi.ruirno

klausimus;
52.2. analizuoja istaigos ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo bDdus;
52.3. anahzuoja ir aptaria[staigos veiklos ir ugdymo programq reahzewim4
52.4. aprobuoja ugdymrc turinio dal[, atitinkandi4 [staigos veiklos krypti ir Klaipedos

regiono Svietimo nuostatas;
52.5. svarsto lopSelyje-darLelyje realizuojamas pedagolgq kvalifikacijos tobulinjm<r

programas, skatina inovacijq paieSk4 ir patirlies sklaid4;
52.6. telkia rekomendacijas ir pareiSkia nuomonQ apie mokytojq veikl4 pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybes ar Svietimo ir mokslo ministerij os nustatyt4 kompetencij 4;
52.7. priima sprendimus kitais teises aktq deleguotais klausirnais.
53. Tevq (vaiko globejq) savivaldos institucijos:
53.1. lop5elio-darZelio te'uq aktyvas atstovauja visq amZ;iaus grupriq (ikimokyJdin:ic' ir

prie5mokyklinio) ugdytiniq tevams (vaiko globej ams);
53.2. tevq aktyvo nariai (po 1 nari i5 kiekvienos grupes) rerLkami rugs,ojo men. grupiq trivrl

susirinkimuose vieneriems metams;
53.3. tevq aktyvui vador,'auja pirmininkas ir jo pavaduotojasr, kurie rerrkami posedyje artviru

balsavimu;
53.4. tevq aktywo posediiiai vyksta 3-4 kartus per metus (pag;al poreik).
54. Lop5elio-dari.elio tevrl aktyvas:
54.1. skatina ir vienija ugdyinirl tevus (vaiko globejus) aktyviai dalyvauti, sprend;,Ziant

vaiko ugdymo ir globos klausim'us;
54.2. atstovauja vaikq ir tevq (vaiko globejrf interesarrrs ivairaus; lygio rengSiniuose,

pasitarimuose, posedZiuose, luriuose nagrinejami, svarstomi, anahzuojami ikimokyklirrio,
prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo, sveikatinimo klausimai ;

54.3. skatina tevus (vaiJ<o globejus) dometis Svietimo naujovemis, p,ldsti lopSelio-dar:iielio
ugdy'tiniq Seimq ry5ius bei bendradarbiavim4 su ugdymo [staiga;

54.4. telkia sitilymus ir aktyviai talkina istaigos vadovams, sudarant palankias s4ly;gas
vaiko frzinei, dvasinei, socialine j. brandai ;

54.5. inicijuoja ugdytiniq tevq (vaiko globejq) patamq, siekiant materialines bazes
gerinimo.

55. Grupese rugsejo menesi dvejq metq kadencijai atvim balsavinnu renkamas 3 rLeLriq
tevrl aktyvas.

56. Grupes ter,rtr aktyv-aLs:
56.I. aptaria ugdymo turini ir formas, ugdymo(si) s4lygas;
56.2. svarsto vaikq saugumo, sveikatos, mitybos klausimus:
5 6.3. teikia pasi[lymus administracijai ir savivaldos instituclij oms;
56.4. organizuoja grupes renginius, igyvendina ivairius grupes projekturs;
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56.5. atsiskaito grupes tevq (vaiko globejq) susirinkimui.
57. LopSelio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine taryba.
58. Lop5elyje-darLely.je gali steigtis ir veikti mokytcrjq profesiines s4jungos, kitos

mokytojq ir tevq savivaldos institucijos, padedandios siekti Svietimo ir loprielio-darZelio veilclos
tikstq igyvendinimo.

\TI. VALDYMAS

59. Lop5eliui-darLeliui vadovauja direktorius, kur[ sk.iria steigojas, vadovaudar:nasis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Svietimo istatymo nustatlta tvarka.

60. Direktorius:
60.1. uZtikrina teikiarno Svietimo kokybg;
60.2" ai5kina lopSelio-darZelio bendruomends nariams valstybinq bei regioninE Svie:t.imo

politik4 numato visuomends poreikius atliepiandius ikimokyklines ugdymo istaigos veiklositikslus;
60.3" vadovauja istaigos strateginio plano ir metiniq veiklos programU., istaigos individualiq

ugd'ymo programq, projektrl rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
60.4. ultlkrina bendradarbiavimu pagristus santykius, skaidriai priimamus sprr:ndimus,

bendruomene s narirl informavimq;
60.5. numato kartu su istaigos bendruomene istaigos veildos krypt.is, prioritetus, rengia

[staigos nuostatus, istaigos vidaus tvarkos taisykles ir teikia aprobuoti istaigos luybai;
60.6. rtrpinasi pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesines kval;ifikacijos totrulinLimu,

sudaro s4lygas ir skatina mokyt<ljus atestuotis;
60.7. anahzuoja lop5elio-darZelio veiklos ir i5teklir+ butlq, inicijuoja istaigos vidaus arrrrlito

vykdymq atsako uZ veiklos rezultatus;
60.8. koordinuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir kitq darbuotojtl darb4;
60.9. atstovauja arba [1;alioja atstovauti kitus lop5eliui-darZeliui valstybinds valdZior; ir

valdymo, savivaldybes institucijiose, teismuose, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su iialies
ir uZsienio veiklos partneriais;

60.10. laiduoja valstybes Svietimo politikos vykdymo l,rokybq vaCybos prienrond:rnis:
stebdsena, planavimu, igaliojimq ir atsakomybes paskirstymu bei prieZiu-ra;

60.1X. atstovauja lop5eliui-darLeliui palaikant rySius su socialiniais partneriais, Sviertimo
valdymo institucijomis, istaigos r6mdjais, reprezentuoja [staig4visuomeneje, inicijuoja tarptautinius
rySius;

60.12. rupinasi istaigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, raciorraliu
jq pzuraudojimu;

60. 1 3. bendradarbiauj a su vaikq tevais (vaikq globej ais) ;
60.14. atsako uZ asmens duomenq teisinE apsaug%
60.15. skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams uZ atitinkamus veil.Jos

rezultatus;
60.16. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai buaq atsiskalityta su b,iudZeto, valstybinio

socialinio draudimo istaigomis, lkeditoriais;
60.17. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis, skiria ir atleiiclZia

darbuotojus, tvirtina jq pareig;ybiq apra5ymus, pareiginius atlyginimus, 'valandinius tarifjirrius
atlygius, premijavimo sQlygas, p,riedus ir priemokas (koeficientus) prie darbo ruZmokesdio, i5moliaso
darbdavio vardu pasira5o kolekt'yvinE sutarti;

60.18. wirtina darbuotojq suvestinius darbo laiko apskaitos iiiniara5diusr;
60.19. uZtikrina darbuol.ojams palankias darbo s4lygas, rernia jq ini,oiatyvas, kontroli.uroja

saugos darbe, prie5gaisrines saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalarimq vykdym4;
60.20. kontroliuoja savo [sakymq, nurodymq vykdym6
60.21. vykdo kitq teises aktrl jam deleguotas ar priskirtas funkcijas.
61. Direktoriauspavaduotojas ugdymui:
61.1. organizuoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programrl vykdym4;
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61.2. inicijuoja indi.'iidualiq ugdymo programq, projektq rengirn4 ir vadovauja jU

igyvendinimui ir tobulinimui;
61.3. teikia profesinp pagalb4 pedagoginiams darbuotojams, priZiu-ri, kaip vykdomi

Svietimo politikq ir pedagoginr2 veikl4 reglamentuojantys dokumentai, analizuoja ir vertinaL ugdymo
proces4, jo pokydius;

6I.4. skatina pedag,oginius darbuotojus savaranki5kam profl:siniam tobulejirnui,
dall,kiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi;

61.5. atsako uZ istaigos pedagogines-metodines veiklos organizavima6
61.6. bendradarbiaujer su pedagoginiais darbuotojais, tevais (vaikrl globejais) ir lciitais

benrJruomen d s nariai s, inicij uoj ia ku-rybiniq grupiq ku-rim4si ;
61.1. organizuoja pedlagogin[ tevq (vaiko globejrf Svietim4;
61.8. koordinuoja vidaLus audito vyksmq;
61.9. skatina pedagoginiq darbuotojq veiklos isivertinim6
6 I . 1 0. atlieka mokiniq <luomenq bazes tvarkytoj o funkcij as;
61.11. atlieka istaigosi steigejo bei lop5elio-darZelio direktoriaus priskirtas funkc.ijas,

itvirtintas [staigos nuostatuose ir pareigybes apra5yme.
62. V yriausioj o buhaltenio (vyr. fi nansininko) funkcij o s :
62.l.ultlkrina lop5eliio-darZelio finansiniq-fkiniq operacijq teisdrtr;mo, valstybes le5q

naurlojimo istatymq nustatyta t\,arka, tinkamo dokumentq iforminimo kontrolp;
62.2. sudaro meting [staigos pajamrl ir i5laidq s4mat6
62.3. rengia finansq kontroles dokumentacij4;
62.4. vykdo buhaltering apskait4 uZtikrina apskaitos taisykliq i.r finansin€s ve,ilklos

instrrrkcijrtr vykdymq
62.5. rengia priemoners istaigos le5q saugumui uZtikrinti, vykdo neteiseto piniginiq 105q,

prekinirl ir materialiniq vertybiul naudojimo, finansinirl ir ukiniq istatymq paZeidimq prevenLcij4.
63. IJkvedys:
63.1, rupinasi finansir:Liq ir materialiniq iStekliq paie5ka, igyvendirLant lopSelio-darZelio

strategines veiklos ir kitas programas;
63.2, atsako uZ istaigos uacinE veikl4 pastatq, irengimq, ugdymo priernoniq ir inventoriaus

[sigijimA apskait4 ir apsaug6
63.3. rupinasi sanitarjjos ir higienos priemoniq [sigijimu, Svarut, tvarka p,atalpose,

prie5gaisrine apsauga, saugos ir sveikatos taisykliq bei norminiq aktU vyk<lymu, aptanraujar:rdio
personalo veiklos organizavimu ;

63.4. derina personalc,, atliekandio u-kines ir technines funkcijas, darbq su kokylbiSku
paslaugq teikimu vaikui, SeimaLi, lop5elio-darZelio bendruomenei;

63.5, atlieka kitas pareiLgybes apra5yme numatl.tas funkcijas bei uZduotis, vykdo teisdtus
direktoriaus nurodymus.

\[r. DARBUOTOJU PRTEMTMAS I DARB.{ IR DARBO APMOKEJTI|,TAIi

64. Direktorius I darbrtr priimamas Lietuvos Respublikos darbo liodekso ir Svietiimo

istatymo nustatyta tvarka.
65. Direktoriaus pavadluotojus, pedagogini ir kit4 personal4 priima i darbq atleidZia iii jo

lop5elio-darZelio direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka.
66. Konkurencijos s4l'ygomis pedagogai ir kiti darbuotojai gali bflti priimami konlkurso

buaru. Konkurso s4lygas bei reil,ralavimus pretendentams tvirtina direktorius.
67. I,rieS pradedamas dirbti darbuotojas pasira5ytinai ir privalomai supaZindittamas s'tt

pareigybes apra5ymu, vidaus tvarkos taisyklemis, darbo, prieSgaisrinds sautgos, civilini:s szttlgos
instrukcijom.is.

68. Darbo apmokejimo tvark4 priedq ir priemokq skyrimo tvark4 nustato Lietrrvos
Res'publikos [statymai, Vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos bei trLlaipt)dos

miersto savivaldvbes tarvbos teises aktai.
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VIII. ATESIIACIJA. KVALIF'IKACIJOS TOBULINII\4hS

69. Lop5elio-darZelio 'vadovai ir pedagoginiai darbuotcrjai atestuojami vadovauiantiis
Lietuvos Respublikos Svietimo [statymo nustatlta tvarka pagal Sivietimo ir mokslo ministr:rijos
patvirtintus nuostatus.

70. Pedagoginiai darb,uotojai skatinamai nuolat tobulinti pedagoginE kompete:ncij4
dalyvauti seminaruose, konferencijose.

71. Pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo tvark4 vadovaudamasi Svielimo
veikl4reglamentuojandiais teis(:s aktais, nustato mokytojq taryba,jq tvirtina di.rektorius.

Ix. LOPSELIO.DARZELIO RYSIAI

72.1,,op1elis-darZelis bendradarbiauja su juridiniais ir fizin:iais asmeniimis, susijusiais su jo
veikla (Svietimo, sveikatos, kulturos, sporto, vaikq teisiq apsaugos, mokslo, studijq institur:ijornis ir
kt.).

73. Lop5elis-darZelis palaiko ry5ius su kitomis Svietimo istaigomis, vietos bendruornene,
socialiniais partneriais respublikoje ir uZsienio Salyse, gali berrdradarbiauti su analogi5komirs
uZsienio Saliq institucijomis, sudaryti sutartis del pasikeitimo pedagogair;,, studentq prakttikos,
bendry renginiq orgarizavimo pagal galiojandius Lietuvos Respublikos [statymus, .jungtis i
asociacijas, stoti I tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinese programosre ir projektuose.

x ]LOPSELIO.DARZ,ELIO VEIKLOS PRIE',]IIIRA

74. Svietimo stebesenil lop5elis-darZelis vykdo pagal Svietimo ir mokslo mirrriLstro
patvirtintus Svietimo stebdsenosr rodiklius ir j o nustatyt4 tvark4.

75. Vidaus audito vykd.gm4 inicijuoj a lop5elio-darZelio direktorius.
76. Lop5elio-darZelio veiklq vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vy'riausybes ar Svietimo

ir mokslo ministro nustatyta tvarka, priZiuTi Klaipedos miestlo savivallybes institucijos ir
Valstybine Svietimo prieZiuros l.amyba.

77. Finansines veiklos kontrolg vykdo [galiotos Valstybes konlroles institucijor; ir
Klaipedos miesto savivaldybes institucijos, higieninE ir maisto kokybes prieZiur4 vy'kdo tam

igaliotos institucijos.
78. Lop5elio-darZelio rzeikle priZiurindios institucijos Svietimo ir mokslo ministrlrijos

nustatyta tvarka informuoja visuomeng, savivaldos ir valstybes valdZios institucijas apie [staigos
atliekam4 ugdymo kokybg.

)il. TTIRTA,S, LEsfI Sar,rnUlr IR LESU r{AItDOJilUAS

79. LopSelis-darZelis patikejimo teise valdo, naudojasi ir [statyrnq nustatyta tviarka
disponuoja paskirta Leme, pastatu, finansiniais i5tekliais, inventoriurni bei ugdymo priemorremiis.

80. LopSelis-darZelis yra i5laikomas i5 valstybes ir Klaipedos miesto sravivaldybes biudZetro
pagal asi gnavimq valdyoj o pat,virtint4 s4matE

81. Lop5elis-darZelis gali atlygintinai teikti Svietimo paslauplas ir tureti specialiqjq programq
le5q kurios naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto saviival,l;gbos
tarybos nustatyta tvarka.

82. Lop5elis-darZelis gali tureti nebiudZetiniq le5q. Jas sudaro fiziniirl ir juridiniq asnlenq
parama, le5os Salies ir tarptautirriams projektams [gyvendinti ir kt.

83. Lop5elio-darZelio linansines operacijos ir buhalterine apskaita" bei atsiskaitomybe
vykdoma istatymq nustat5rta tvarka, uZ buhalterines apskaitos teisingum4 atsako vyriausia.sis
buhalteris.
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XII. ]\UOSTA,T\T TVIRTIIUMAS, KEITIMAS IR PAPI]LDYMAS

84. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi direktoriaus, lop5elio-darZe[io
ar K.laipedos miesto savivaldybes institucijq iniciatyva.

85. Nuostatq pakeitimus ar papildymus tvirtina steigeja ar jos [galiotas asmuo.
86. Nuostatai keidiami ir papildomi laikantis {statymq ir kitq teises aktq reng,i

rekomendacijq bei Dokumenttl rengimo ir [forminimo taisykliq reikalavimq.

XIII. DOKIII/fi,NTU VALDYMAS IR SAUGOJII|,IAS

87. Lop5elio-darZelio dokumentq saugojimq ir valdym4 reglamentuoja Lietu
Respublikos archyvq [statymas, RaStvedybos taisykles, Dokumentq rengimo ir ifcrrmini
tais;ikles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykle.

XTV. LOPSNUO.NANZNLIO REGISTRAVIMAIS

88. Lop5elis-darZelis registruojamas, perregistruojamas ir i5registruojarnas Juridirjirl as
registre Civilinio kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq nustatyta tvarkia.

XV. LOPSNT,TO.N.qRZNLIO PABAIGA IR PERTVA]RI(YMAS

89. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas ir likviduojamas ar pertvarkomas Klaipe$os mir
savivaldybes tarybos iniciatyva, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Svietimo istatymu if Lietu
Respublikos Vyriausybes patvirtintais Mokyklq steigimo, reorganizavimo, likvidavimo
pert'varkymo kriterij ar s.

90. Apie busim4 reorganizavim4 pertvarkym4 ar likvidavim4
benclruomenes nariai informuojami ra5tu Lietuvos Respublikos Svietimo [statymo
Klaipedos miesto savivaldybes institucijos uZtikrina, kad b[tr+ ivykdyti
isipareigojimai.

xvl. fruosTATu II'ORMIIIMAS

100. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi laikantis [statyrnq ir kitq
rengimo rekomendacijq ir Dokumentq rengimo ir iforminimo taisykliq reikalavimq.

101. Tvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes institucijoms nuostatrl pakeitimai ir papildyrn
teikiami suderinus su lopSelio-darZelio taryba bei iforminti vadovaujantis Svietimo ir mohs
ministro patvirtintais Reikalavimais valstybiniq ir savivaldybir4 mokyklq nuostatams.

SUDERINTA
[staigos tarybos
200(i m. sausio 11 d. posedZio
protokoliniu nutarimu
(protlokolas Nr. 5)

lop5elilo-darZel
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16 straipsnis. Savivaldybds tarybos kompetencija
3 . Paprastoj i savivaldybes tarybos kompetencij a;
9) juridinio asmens dalyvio kompetencij ai pagal istatymus priskirrq teisiq ig

vykclymas;

l8 straipsnis. Nuostatos ddl teisds aktq sustabdymo, panaikinimo' apskundimo
1. Savivaldyb€s tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti
paga.l kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti
vie5ojo administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar
Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teises
sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes administracijos direktorius.
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6 straipsnis. BiudZetinds istaigos nuostatai
5. Pakeistus biudZetines lstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas

irnstitucija. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasiraSo savininko teises ir pareigas i
irrstitucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas igyvendinandios ins
asmuo. Pakeisti biudZetines lstaigos nuostatai isigalioja nuo jr1 iregistravimo Juridiniq
dienos. Pakeitus nuostatus, kartu su teises aktq nustat5rtais dokumentais Juridiniq aslmenq reg
pateikti pakeisti biudZetines istaigos nuostatai ir nurodyti jq pakeitimai.
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