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XILAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJO S DIREKTORIIJS

ISAKYMAS
DE L KLAIpEDOS LOPSELIO-b4nZp LlO,,|-E1,4U O GELIE " NUO SIf ATU

PATVIRTINIMO

2011 m. rugPjfldio 22 d. Nr. ADI-1697
Klaipeda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 12in.,1994, Nr. 55-1049;

2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio I dalimi, Nuostatq, [statq ar statutq [forminimo reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos R,rspublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. birZelio 29 d. isakymu
i.{r. V-1164, Klaipedos nniesto savivaldybes tarybos 2004 m. balarrdZio 22 d. sptendimo Nr. 1-161

,.Ddl savivaldybls insrtitucijq funkcijq Svietimo srityje pavedimo vykdyti Administracijos

lirektoriui ir igaliojimo vykdyti dali savivaldybes Svietimo istaigq steigejo funkcijq'(Klaiptidos
miesto savivaldybds tarrybos 2004 m. lapkridio 25 d. sprendimo Nr. 1-418 redakcija) 2.1.1
papunkdiu:

1. Tvi rt i nu Xl.laipedos lop5elio-darleho,,Zemuogdle" nuostatus (pridedama).
2.Igal i o j u livetlan4 Riabko, lop5elio-darZelio direktorg, pasira5yt;i nuostatus ir

[registruoti juos Juridiniq asmenq registre.
3.PripaZistu netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybds administracijos

direktoriaus 2005 m. lapkridio 7 d. isakymq Nr. ADI-2120 ,,Del Klaipedos lop5elio-darZelio

,.Zemuo geld" nuostattl patvirtinimo".

Savivaldybes administracijos direktoriaus pavad
pavaduoj antis Savivaldyibes administracij os direk Viadeslav Karmanov

A. Andra5uniend, tel. 39 61 43
20rt-08-12



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savi acijos;
direktoriaus 201 1 m. r,
isakymu Nr. ADl- ,u-r$d--

KLAIPED O S L OPSELIO-DAR ZNTIO,, ZEMUOGELE" NUO STAT'AI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Zemuogele" nuostatai (toliau -- nuostatai) reglamentuoja
Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Zemuogdld" (toliau - {staiga) teisinE 1brm4, priklausomybE, savinink4
sa'vininko teises ir pareigas [gyvendinandi4 institucij4 buveinE, {staigos grupQ, pagrindinE paskirti,
mokymo kalb4 ir mokymc, formas, vykdomas programas, veiklos teisini pagrind4 srit[, rD5is, 1ik:;14
uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus [teisinandiq dokumenttl i5davim4 {staigos teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4 savivald4 darbuotojq priemi-E i d,arbau jq ,Carbo
apmokejimo tvarkq ir aterstacij4 leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 finansines veiklos kontrolE,
ve ikl o s prieZiur 4 r eor gani:zavimo, I ikvi davim o ar p ertvarkymo tvar.kq.

2. [staigos oficialusis pavadinimas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Zemuogd.ld", trumLpasis
pa'vadinimas - lopSelis-darZelis ,,Zemuogele". Duomenys apie [staig4, kaip juridin! asmeni,
karupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190434937.

3. 19-asis lop5elis-rlarZelis isteigtas Klaipedos miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo
konriteto 1970m. gruodZio 25 d. sprendimuNr. 592ir Klaipedos miesto mero 1991 m. baland:Lio
16 d. potvarkiu Nr. 205 jar.n suteiktas pavadinimas ,,Zemuogdld".

4. Teisine forma - lliudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes,
5. Savininke - Klaipedos miesto savivaldybe, kodas 11110077:t, Liepq g. tl, LT-91502

Klaipeda.
6. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipeclos miesto savivalctybes

taryba, kuri vykdo Lietur,'os Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvor; Respublikos Svietimo ir
kituose [statymuose bei Siuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.

7. Buveine - Statybininkq pr. 20,LT- 94226 Klaipeda.
8. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
9. Pagrindine paskirtis ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla, kita paskirtis

prie5mokykliniam ugdymu.i skirta mokykla.
10. Mokymo kalba-- rusq.
11. Mokymo formors - dienin,O, vakarine.
12. [staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 atsiskaitom4j4 ir kitas sqskaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4 savo veikl4 grindiia Liet'vos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais
nuostatais.

]:I. ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZ,DAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdTTI DOKUMENTU ISDAVIItAS

13. [staigos veiklos sritis - Svietimas.
14. lstaigos veiklos rlsys:
14. 1 . pagrindine veil<los rlSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdyrnas, kodas 8 5. I 0. 10;
14.2. kitos Svietimo veiklos rfiSys:
14.2.1. prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
14.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
14.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52
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14.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
14.2.5. Svietimui brldingq paslaugq veikla, kodas g5.60;
14.3. kitos ne Svietimo veiklos rD5ys:
14.3.1. kitq maitinLimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
14'3'2' nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas68.20;
14.3-3. kita zmoniq sveikatos prieZilros veikla, kodas g6.90;
14.3 .4. vaikq dienos prieZi[ros veikla, kodas g g .9 I ;
14.3 .5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .01 .
l5' [staigos veikkls tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos, socialinius,parZintinius poreikius ir pasirengti sekmingai mokytis pagalpradiniJugdymo program4.
16. {staigos veiklos uZdaviniai:
16. I . teikti vaikams kokybi5k4 ugdym4;
I6.2. tenkinti vaikrl paZinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius;
1 6.3. teikti vaikams reikiamq pagalb4;
I 6 . 4. uLtll<rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (si) aplinkq.
17. Vykdydama jai pavestus uZdavinius, {staiga:
77 '7 ' vadovaudamasi Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro patvirtintais

kriterijais, atsiZvelgdama I Klaipedos miesto savivaldybes ir {staigos bendruomends reikmes, taippat vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuojaugaymo turili;
77 '2' rengia ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdynto progru-as papildandias ir .vaikq

poreikius tenkinandias individualizuotas ugdymo programas;
17'3.ivertina vaikqL specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdymqteises aktq

nustatyta tvarka;

.agoginp, speciali4j4 pedagoginq, psichologing
tliir4
<q atstovq) pageidavirnu mokamas papildomas

17'6' sudarg.sal/gl darbuotojams tobulinti kvalifikacij4 dalintis gerElapatirtimi;
17 '7 ' dtaudZia [staigoje vartoti tlbakau alkoholi ir kitas psichika veit<ianeias medliitgtts,pre'kiauti jomis, platinti Sia tema nelegaliQ literat[rq spaudinius, vykdo prevencinE veikl4 ribojapa5aliniq asmenq patekim4 [ [staigE;
17'8' kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialinp bazp ir edukacines aplinkas;;
I 7 .9 . or ganizuoj a vaLikq maitinim4 {stai goj e ;
17.10. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
18. Vaikri mokymosi pasiekimai iteisinami teises aktq nustat)/ta tvarka.

III. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

19' {staiga, igyvendindama jaipavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirras funkc.ijas,turi teisE teisds aktq nustatytatvarka:
19.l. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir budus;
19.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;
19.3' bendradarbiaut.i su veiklai itakos turindiais fiziniais ir jur-idiniais asmenimis;
19.4. vykdyti miesto. salies ir tarptautinius svietimo projektus;
19.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

. 19'6' gauti parcmqir naudotis kitomis teisemis, n.pii.sturuujandiomis Lietuvos Respublikos
[statymams ir kitiems teises ilktams.

uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms
etimo programq vykdym4 atvirumq vietos
rtatq isipareigojimq vykdym4 geros kokyber;
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IV. ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS I]R VALDYMAS

21. [staigos veikla organizuojama pagal [staigos strategini plan4 [staigos metini veiklos

plan4 kuriuos tvirtina lstai;gos direktorius teises aktq nustafta tvarka.
2L.lstaigai vadovauja direktorius, kuris skiriamas i, parerigas atviro konkurso bldu ir

atleidLiamas i5 jrl teises ak1.q nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipedos miesto

savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai.
23. Direktorius:
23.l.oryanizuoja lstaigos darb4 kad br.rtq igyvendintas {staigos tikslas ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
23.2. vadovauja lstaigos strateginio, metinds veiklos planq, Svietimo programq rengiLmui,

juos tvirtina ir vadovauja jq vykdymui;
23 .3. tvirtrna lstaigos struktDr4 teises aktq nustatyta tvarka;

23.4.nustato [staigSos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdaviniurs, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojq, strukt[riniq padaliniq vadovq veiklos sritis ;- 
23,5. skiria ir atleidLia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareigybiq salraS4

nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, atlieka kitas su darbo santy'kiais

susij usi as funkc ij as tei s e s arktq nustat yta tv atka;
23.6.priima vaikurs Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro

mo,kymo sutartis;
23.7. suderinqs su lstaigos taryba, tvirtina {staigos vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose

nustato vaikq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakomybE, bendruomends nariq elgesio ir etikos

normas;
23.8. analizuoja mgkyklos veiklos ir valdymo i5tekliq b[klq:, uZtikrina jq optimalq val<lym4

ir rraudojim4;
23 .9 . or ganizuoja lstaigo s veiklos [sivertinim4 iSorini vertinim6

23.10. leidLia isakymus ir kontroliuoja jq vykdym4;
23.11. sudaro teisesr aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;

23.12, organizuojapedagoginiq darbuotojq metodinq veikl4 atestacij4 Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.I3. sudaro {staig;os vardu sutartis;
23.14. orgamzuoja [staigos dokumentq saugojim4 ir valdymitr;

23.I5.valdo, naudgja [staigos turt4 le5as ir jomis disponuoja teises aktq nustatytatvarka,

vadovaudamasis visuomen6s naudos, efektyvumo, racionalumo, vie5osiot; teises principais,

23.16. inicijuoja {staigos savivaldos institucijq sudarym4ir skatina jq veikl4;

23.I7.kartu su lstaigos taryba sprendZia, ar leisti ant {staigos pastatq ar lstaigos teritorijoje

statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis teisds aktq nustatytatvatka;

23.I8. bendradarbiauja su vaikq tdvais (kitais teisetais vaiko atsl.ovais), Svietimo paga,lbos,

ter.itorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis

ir ldtomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

23 .19 . atstovauj a [stai gai kitose institucij ose ;
23.20.da1i savo fu.nkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduoto'ianls,

strukturiniq padaliniq vado vams ;
23.2L vykdo kitas rteises aktq ir pareigybes apra5ymo nustatytas funkcijas.

24. lstaigos direktorius atsako uZ:
24.1 " lstaigos veikll ir jos rezultatus;
24.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, istaigos nuostatq laikym4si, tin:katn4

furrkcijq atlikimq;
24.3.demokratini lstaigos valdym4 skaidriai priimamus sprendimus, bendruomends narirl

infbrmavim4 personalo kvalifikacijos tobulinim4 sveik4ir saugi4lstaigos aplink4;

24.4. asmens duomenrl teisinq apsaug4'
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25. [staigos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktlrriniq padaliniq vadc'vai,

kurie:
25.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del lstaigos veiklos pletros;

25.2.telkia siulymurs del [staigos metines veiklos plano,, lstaigos strukturos. {staigos
nuorstatq pakeitimq;

25.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencrjai priskirtoms veiklos sritims.
26. [staigos metodinei veiklai organizuoti renkama metodine taryba, kuri4 sudaro 3-5 nariar,

ilrirrkti dvejiems metams aliviru balsavimu mokytojq taryboje. Metodinei tarybar vadovauja atviru

balsavimu tarybos nariq i5rinktas pirmininkas.
2T.Metodines tarybos pirmininkas organizuoja posedZius ir apie posedLio laikau svarstyti

parerngtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios.

28. Metodinetaryba:
28.l.tariasi dgl ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybes ir inovac.ijq diegimo,

individualiq ugdymo programq rengimo principq ir tvarkos, ugdymo proceso aprrlpininro;

28.2. aptaria lstaigos pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus;

28.3. inicijuoja gerosios pedagogines patirties sklaid4 pedagogq bendradarbiavimql su

molrytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacljomis, Svietimo pagalbors istaigonnis;
28.4. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;

28.5. vertina pedagogq metodinius darbus ir prakting veikl4;

28.6. nagrrneja ugd.gmo sekmingum4 vaikq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerztJa patirtimi ir kt.
Zg.tJgdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organrzavimo klausimais [staigos

direktorius guli orgunizuoti mokl'tojq ir Svietimo pagalbos specialistrL kuriq veikla susijusi su

nagrinej amu klausimu, pasitarimus'
3 0. Darbo tarybos, F'rofesinds s4j ungos veikl4 lstaigoj e reglarnentuoj a [statymai.

V. ISTAIGOS SAVIVALDA

31. [staigos taryba(toliau - Taryba) yra auk5diausia [staigos savivaldos institucija, renkama

dve.jiems metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaulant[ personalq tevus (kitus teisdtus vaiko

atstovus) demokratiniam [staigos valdymui, padeda sprEsti [staigai aktualius klausim'us, atstorzauti

direrktoriui teisetiems [stai go s interesams.
32.Tarybqruduro c,t nariai. tris tevus (kitus teisetus vaiko atstovr-rs) deleguoja tevq taryba,

tris pedagogus - mokytojq 'taryba,tris aptarnaujandio personalo atstclvus -- visuotinis nepedago€iiniq

darbuotojq susirinkimas.
:":. tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.

[staigos direktorius negali bruti Tarybos pirmininkas.

34. posedZius Saukia Tarybos pirmininkas. Apie posedZio lail<4 ir svarstlrti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios.

35. Tarybos posedZiai t<vieeiami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali btrti

suSiauktas neeilinis iarybos posedis. I posedZius gali buti kviediami [staigos rdmejai, socialiniai

parrtneriai ar kiti asmenys.
36. posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimar

priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei neprie3taraila teisds

aktams.
37.Tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems lstaigos

bendruomends nariams'
3g. Tarybos nario ii;aliojimai nutrflksta, kai pasibaigia [galiojimo laikas, kai jis; nebegali eiti

savo pareigq iel sveikatos bUklOs, atsistatydina, pripaZistamas rreveiksniu arba kai jo elgesys

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis'

39. Taryba:
39.1. teikia siflymus del [staigos strateginiq tikslq, uZdaviniri ir jq igyvendinimo priemoniq;
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39'2'pritatia {staigos strateginiam g,lanui, [staigos metiniam veiklos planui, vidaus ir darbo
il,Xt::.11'L:i:n:. 

kitiems lstafios '"il.iE-l.ei"-entuojantiems dokumentams, teikiamiems

trtuigor3ir3r-ni:?#X?mus 
{staigos direktoriui del {staigos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

ataskaitas.ir teikia siulymus rstaigos ,iirektoriui delsElygri sudarymo;
r savivaldybes tarybai ar jos igaiiotai institucijai,
ir  IeSq panaudoj imo;
iitq teisetq.vaiko atstovrD savivaldos institucijq ar
rs {staigos direktoriui;
tacijos, vieso konkurso laisvai {staigos direkl.oriaus

39'8. teikia siDlymus, atestuojant {staigos direktoriq, jo pavaduotojus;
39'9'priima nutarimus kitais, teises"ur.t,+ nrrltytuir'u. {staigos direktoriaus teikiamais,klausimais.

taigos savivaldos institucija pedagogq profesiniams
i' Jq sudaro {staigos direktoiius, direkt'riaus
q susijusirl su ugdymu, vadovai, visi [staigoje;ese dalyvauj antys asmenys.
Jirektorius. Sekretorius renkamas atvi.ru balszrvimu

44'Mokytojq tarytros nutarimai priimami dalyvaujandiq mokytojrl tarybos nariq tralsqdauguma.
45, Mokytojqtarybet:

; paramos, mokyrnosi, poilsio, mitybros, saugos
45'4' deleguoja atstovus i Taryb4 mokytojq atestacijos komisij4 metodinp taryb':"45'5' priima nutarirnus kitais, teises 

"ttrl'"rri*ytii, u, tstailos airet<toriaus teikiamais,klaursimais.

,ruo.r#',:Xttt":.lil:ikia 
ttivq (kitrtr teisettl vaiko atstovr! savivalclos institucijos - tevqL komitetai

ariai vieniems rnetams iSrinkti moJ<slo metq
sirinkimo dauguma.
enka pirminink4 kuris Saukia posedZius ir apie
rarius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posed:Zio

49' Posedis teisdtas, -iei jame d'alyvauja ne maLiau kaip du treddaliai tevq komiteto nariq.

il1]|,'ffi:#1}:ilt"tevq 
J<lmiieto posedvj. outvuuqunti,i ialsq .1aus"",". ",i. yra teiseti, .iei
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50. T'evq komiteto nario [galiojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaZistarnas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su tevq komiteto nario pareigomis.

51. Tevq komitetas mokslo metr4 pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq (kitq ',zaiko

teisetq atstovrf susirinkimui.
52. Tevq komitetas:
52.7.aptana su grupes pedagogais vaikq lankomumo, elgesio, paZangumo, saugulTlo,

maitinimo ir kitus ugdymo proceso klausimus;
52.2, padeda organizuoti grupes renginius, iSvykas, kurti edukacines aplinkas;
52.3. inicijuoja paramos lstaigai teikim4;
52.4. teikia siulymr-rs Tarybai ir lstaigos direktoriui.
53. Tevq tarybq sudaro tevq komitetq pirmininkai. Ji renkama vieniems metams. Tevq

tarybos pirminink4 ir sekretoriq atviru balsavimu i5renka tevq tarybos nariai pirmame posedyje.
54. PosedZiar orgarnzuojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Juos Saukia tevq

tar.ybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas inforniuoja
narius ne veliau kaip prieii 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne

maZiau kaip du treddaliai tdvq tarybos nariq.
55. Nutarimai priirmami tevq tarybos posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie 1,12

teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams.
56. Tevq tarybos nario [galiojimai nutrflksta, kai pasibaigia [galiojimo laikas, kai jis nebegali

eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuderinamas su tevq tarybos nario pareigomis.

57. Tevq taryba:
57.1. teikia sifilymr-rs ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinirno

klausimais;
57 .2. anahzuoja [staigos leSq panaudojimo tikslingum4;
57.3. deleguoja atstovus i Tarybq
57.4. nagrineja tevr4 ftitq teisetq vaiko atstovq) skundus ir teikia si[lymus, sprendZizLnt

i5kilusias problemas;
57 .5. dalyvauja tevrtr Qritq teisetq vaiko atstov$ diskusijose, lstaigos renginiuose;
57.6. svarsto [staigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
58. [staigoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, berndruomenes nariai gali burtis i

[vairiq interesq grupiq (pedagogq, tdvq ar kitq teisetq vaiko atstovrf asociacijas, organtzao4as,
s4jungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose ([statuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas,

vI. DARBUOTOJU PITIEMIMAS I DARB.{, JU DARBO AP',MOKEJIMO TVARKA ltR
ATESTACIJA

59. Darbuotojai i drarb4 [staigoje priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos clarbo
koclekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

60. [staigos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

61.lstaigos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq veclejai,
peitagogai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos

Rer;publikos Svietimo ir mokslo ministro nustatl'ta tvarka.

VII. ISTAIGOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR ISTAIGOS VEIKLOS PRIEZIURA

62.lstarga valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turtq naudoja ir disponuoia juo

istaLtymq ir Klaipedos miesto savivaldybds tarybos nustatyta tvarka'
63. [staigos le5os:
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63.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leiios ir

Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto ldSos, skirtos pagal patvirtintas s4matas;
63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63.3. fondq, organn acijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais br,rdais

perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu budu igytos leSos.
64. [staigos leSos il turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rDpestingai, siekiant

uZtikrinti visuomends interesq tenkinim4 maksimali4 naud4 visuomenei. Turlas tausojetmas,
neiivaistomas ir racionaliai tvarkomas. LeSos naudojamos teises aktrl nustatytatvarka.

65. [staiga buhalterinE apskait4 organizuoja ir finansinE atskaitomybE tvarko teises aktq
nustatl.ta tvarka.

66. [staigos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
67. lstaigos veiklor; prieZiur4 atlieka Klaipedos miesto savivaldybes administractia leises

aktq nustat yta tv arka, pri re ikus pasitelki ant i 5 orinius vertintoj us.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. lstaiga turi inte,rneto svetainE, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus, kurioje

skelbiami vie5i praneSimai ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu nustatyta informLacija

visuomenei apie lstaigos vr:ikl4.
69. lstaigos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipedos miesto savivalclybes

taryba ar jos igaliota institucija.
70. [staigos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto savivaldybds tarybos aLr jos

iga lioto s institucij os, lstai gos direktoriaus ar Tarybo s iniciatyva.
71. {staigos buveinr: keidiama, [staigos filialai steigiami ir jq veilcla nutraukiama Klaitrredos

miesto savivaldybes tarybos sprendimu.
T2.lstaigareorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

/'*/A, Svetlana Riabl<oDir:ektore

SUDERINTA
[staigos tarybos posedZio
201 1 m. geguLes 23 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V5-7)


