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BIUDZETINEJS ISTAIGOS
VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,VILTENE" NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L BiudZetines jstaigos Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Viltene" nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglarnentuoja Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Viltene" (toliau - Lop5elis-darZelis) teising form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq, buveing,

LopSelio-darZelio grupg, pagrinding paskiti, ugdymo kalbq ir ugdymo formas, veiklos teisini

pagrindq, sritis, rii5is, tikslq, uZdavinius, funkcijas, LopSelio-darZelio teises ir pareigas, veiklos

organizavim4 ir valdyln4, savivald4, darbuotojq priernirno i darb4 ir atleidirnq i5 jo, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacij4, Ie5as, jq naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolg,

reorganizavimo, Iikvidavimo, pertvarkymo ir struktDros peftvarkos tvark4.

2. LopSelis-darZelis yra viesasis juridinis aslnuo, turintis savo antspaud4 su Vilniaus miesto

savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitottqlq ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikoje

!registruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito jstaigose, atributik4. Savo veikloje Lop5elis-darLelis

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinemis

sutaftirnis, Lietuvos Respublikos jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Vilniaus miesto savivaldybes teises

aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

3. LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Viltend", trumpasis

pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Viltend". LopSelis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq registre,

kodas - 190014538.

4. Lop5elio-darZelio istorija: Vilniaus lopSelis-darZelis Nr.32 isteigtas 1968 rn. balandLio l2

d. Vilniaus miesto Spalio rajono vyl<dornojo komiteto jsakymu Nr. 208. Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos 2003 rn. sausio 22 d. sprendirnu Nr. 767 Lop5eliui-darZeliui suteiktas

pavadinimas Vi lniaus lopiel is-darZel is,,Vi ltette".

5. LopSelio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.

6. LopSelio-darZelio priklausomybe - savivaldybes.

7. Lop5elio-darZelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
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8. LopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus rniesto

savivaldybes taryba. Jos kompetencij a:

8.1. priima sprendimus del LopSelio-darZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.2. priirna sprendimus del Lop5elio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.3. skiria ir atleidZia tikvidatoriq arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos

igaliojimus;

8,4. priima sprendimus del LopSelio-darZelio buveines pakeitirno;

8.5. tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus;

8.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq jstaigq istatyme, kituose istatyrnuose ir

Siuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami raStu.

10. Lop5elio-darZelio veiklos koordinatorius - pagal kompetencij4 istaig4 kuruojantis

Vilniaus m iesto savivaldybes adm in istracijos struktlrinis padalinys.

I 1. {staigos grupe - ikimokyklinio ugdymo rnokykla.

12. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

lopSelis-darZelis.

13. Ugdyrno kalba - lietuviq.

14. Ugdymo formos - ikirnokyklinio ugdymo grupe, priesmokyklinio ugdyrno grupe.

15. Ugdymo proceso organizavimo bldas - dieninis.

16. Lopjelis-darZelis vykdo neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo programas.

17. Mokymosi pasiekirnus iteisinantys dokumentai neiSduodami.

II SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRTTYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCTJOS, MoKyMosr PASTEKIMUS ITEISINANdTTT DoKUMENTV ISDAVIMAS

18. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas'

19. LopSelio-darZelio pagrindine Svietirno veiklos rDBis - ikimokyklinio amZiaus vaikq

ugdyrnas, kodas 85.1 0. I 0.

20. LopSelio-darZelio kitos Svietimo veiklos rlSys:

20.1, prieSrnokyklinio amZiaus vaikq ugdynras, l<odas 85'10'20;

20.2. Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85'60.

21. Lop5elio-darZelio l<itos ne Svietimo veiklos r[Sys:

21.1. kitq maitinimo paslar.rgq teikitras, kodas 56.29;

21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68,20.
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22. Lopselio-darZelio tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigirntinius, kulturinius poreikius,

pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines kompetencijas' bfltinas

tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programq'

23. Lop5elio-darZelio uZdaviniai :

23. I . teikti vaikams kokybisk4 ikimokykt ini, priesmokykl ini ugdym 4;

23.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomends veiklai, vykdyti visuomenes kultilrinio

ugdymo funkcijas;

23.3. U1tikrinti sveik4, saugi4, uZl<ertandi4 keliE smurto, prievaftos apraiskoms ir Zalingiems

iprodiams aplinkq;

23.4.taikyti ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius ypatunius'

ugdymo srities specifi kq;

23.5. ugdyrno procesq grlsti pedagogo asmenybe ir jo pasauleziuros, dorovines ir profesines

kompetencijos nuolatinio augimo nuostatom is;

23.6. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turin!, atitinkanti ikimokyl<linio'

priesmokyklinio ugdyrno tikslus, raidos ypatutnus, ugdymosi poreikius ir interesus'

24. LopSelis-darzelis, lgyvendindamas jam pavestus uzdavinius, vykdo Sias funkcijas:

24.1. ikimokyklin! ugdymq pagal Svietirno ir mokslo ministro patvirtintus ikirnokyklinio

ugdymo programq kriterijus parengtq ikimokyklinio ugdyrno prograrn4, vykdo priesmokyklini

ugdym4pagalvienr-lmetqSvietimoirmoksloministropatvirtint4prie5mokykliniougdymo

bendr4j4 program4, Atsizvelgdamas ! Lopselio-darzelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq

poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

24.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programq, kuriai pritaria Lopselio-dazelio savininko

teises ir pareigas lgl"uendinanti institucija arba jos jgaliotas asmuo;

24.3. vykdo ikimokyklinio, priesmolcyklinio ugdyrno programas, ugdyrno sutartyse sutattus

isiparei goj i rnus, uZtikrina geros kokybes u gdytn4;

24.4. iniciiuoja vaikq ugdymo (-si) pasiekimtl tyrimus;

24.5. sudaro palanl<ias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietini s4moningumq, puoseleti kulturinp

ir socialing brandq, tenkinti saviugdos ir savirailkos poreikius;

24.6. sudaro sqlygas darbuotojams kelti kvalifikacijq, dalytis gerq)a patirtimi;

24.7. u1tikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 ugdymosi

ir darbo aplink4, vykdo Zalingq iprodiq, smurto ir patyditl prevencij4;

24.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinE bazq

vadovaudarnasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patviftintais Svietimo

apr[pinimo standartais;

74.9 . or ganizuoj a vaikq rn aiti n i m 4 LopSelyj e'darZelyj e;
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24.10. viesai sketbia informacij4 apie Lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoj a tevq Svietim4;

24.11. Lietuvos Respubtikos teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZi[ros

priemones, sudaro Lop5elio-darZelio vaiko geroves kornisij4;

24,lZ. vaikq tevq (globejq) pageidavimu teikia nrokamas papildomas paslaugas (studijas,

bfirelius, ekskursijas ir kt.);

24.13. vykdo kitas jstatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

25. LopSelis-darZelis, jgyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir iSkeltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

25. 1. vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

25.2, parlnkti ugdyrno (-si) ir veiklos bfidus;

25.3. bendradarbiauti su savo veiklai ltakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.4. vykdlti Salies ir tarptautinius Svietirno projektus;

25.5. gauti pararnq Lietuvos Respublil<os labdaros ir pararnos istatymo nustatyta tvarka;

25.6.igyvendinti kitas teises aktuose numatytas teises'

26. Lop5etis-darZelis, lgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydamas jam

priskirtas funkcijas, privalo :

26,1. uLtikr.inti kokybi5kq ikimokyktinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq vykdyrn4;

26.2. sudaryti higienos normas atitinkandias ugdymo sqlygas;

26.3. u1tikrinti Lietuvos Respublikos teises akq reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugi4,

uZkertandiq keliq srnr"uto, prievartos aprai5korns ir Zalingiems iprodiams aplinkE;

26.4. natdoti lesas Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams jgyvendinti pagal asignavimq

valdytoj o patv irtintas program as;

26.5. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms Lietuvos

Respubl ikos istatymq numatytom s i nstitucij orns veiklos ataskaitas;

26.6.vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
LOpSELIO-DARZELIO VEIKLoS ORGANIZAvIMAS IR VALDYMAS

27, Lop5elio-darZelio veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

27.1. Lop5elio-darZelio strateginis planas, patvirtintas Lop5elio-darZelio direktoriaus, pritarus

LopSelio-darZelio tarybai ir Vilniaus rniesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam

asmeniui;
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27.2. Lopielio-darZelio rnetinis veiklos planas, patvirtintas Lop5elio-darZelio direktoriaus,

pritarus Lop5elio-darZelio tarybai;

27.3. kiti LopSelio-darZelio veikl4 reglanrentuojantys ir teises aktq nustatyta tvarka parengti,

suderinti ir patvirtinti teises aktai.

28. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams i pareigas vie5o

konkurso b[du ir atleidZiarnas iS.irl Vilniaus miesto savivaldybes mero Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.

29. Pasibaigus clirektoriaus pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali b[ti skiriamas be

konkurso antrajai penkeriq rnetq kadencijai, jeigr.r jo rnetq veikla kiekvienais tnetais buvo vertinama

labai gerai arba gerai. Pasibaigus direktoriaus kadencijai, jam sutikus, jo igaliojimai pratqsiami, iki

lvyks vie5as konkursas direktoriaus pareigoms eiti ir bLrs paskirtas direktorius. Direktorius, baiggs

penkeriq mettl kaderrcij4, turi teisg datyvauti Lop5elio-darZelio viesame konkurse direktoriaus

pareigoms eiti.

30. Vie5as konkursas LopSelio-darZelio direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises aktq

nustatyta tvarka likus ne ntaaiau l<aip 4 mdnesiams iki Lop5elio-darZelio direktoriaus kadencijos

pabaigos, iSskyrus atvejus, kai direktorius paskiriamas be l<onkurso antrajai penkeriq metq

kadencif ai.

31. Lop5elio-darZelio direl<toriurni gali blti tik nepriekaiStingos reputacijos asmuo'

32. Jeigu pasibaigus penkeriq nretq kadencijai LopSelio-darZelio direktorius, kurio visos metq

veiklos ataskaitos buvo lvertintos gerai ir labai gerai, atsisako b[ti paskirtas be konkurso antrajai

penkeriq metq kadencijai arba dalyvauti vie5ame konkurse Lop5elio-darZelio direktoriaus

pareigoms eiti arba jo nelaimi, esant galimybei, jarn teises aktq nustatyta tvarka siiilomos kitos

pareigos.

33. Nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su LopSelio-darZelio direktoriaus skyrimu ir

atleidimu, sprendZiami teises al<tq nustatyta tvarka'

34. Direktoriaus komPetencij a:

34.1. forniuoja ugdymo turin! vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mol<slo

ministerijos ikimokyktinio ugdymo metodinenris rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo rninistro patvirtinta prie5rlokyklinio ugdymo bendrqia programa ir kitais su ugdymo

turiniu susijusiais teises aktais;

34.2, sudelings su Vilrriaus miesto savivaldybes vykdomqja institucija arba jos igaliotu

asmeniu, tvirtina LopSelio-darZelio strukt[r4, LopSelio-darZelio darbuotojq pareigybiq sqra5q,

nevir5ydatnas nustatyto d idZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

34.3. tvirtina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq apra5yrnus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priinla i darbq ir atleidZia i5 jo LopSelio-darZelio

darbuotojus;
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34.4. vadovauja Lop5elio-darZelio strateginio plano ir tnetinio veiklos plano, ikirnokyklinio

ugdymo programos rengitnui, relcomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo

LopSelyje-d arLelyje priemoniq igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

34.5. priirna vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo

sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;

34.6. suderinQs su Lop5elio-darZelio taryba, tvirtina Lop5etio-darZelio darbo tvarkos taisykles;

34.7. uLtikrina vaikams ir darbuotojams sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,

prievattos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

34.8. specialiqjq ugdyrnosi poreikiq turintierns vaikams skiria Svietirno pagalb4 teises aktq

nustatyta tvarka;

34.9. vaikq tevq (globejq) pageidavirnu teikia mokamas papildornas paslaugas (studijas,

blrelius, ekskursijas ir kt.);

3 4,1 O. organ izuoj a vaikq m aiti n i rn4 Lo pSelyj e-darZelyj e;

34.11. rflpinasi darbuotojq darbo sqtygomis, organizuoja triikstamq darbuotojq paie5kq;

34.12. organizuoja, koordinuoja, analizuoja ir vertina LopSelio-darZelio veikl4 pavestoms

funkcijoms vykdyti bei uZdaviniams igyvendinti;

34.13. leidZia lsakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad bfltq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatyrnq, kitq teises al<tq irNuostatq;

34.14. sudaro komisijas, darbo grupes;

34.15. LopSelio-darZelio vardu sudaro sutartis LopSelio-darZelio funkcijoms vykdyti;

34.16. organizuoja Lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

34.17 . teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-darZelio turt4, le5as ir jais

disponuoja, uZtikrina optirnalq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq i5tekliq valdym4

bei naudojim4;

34.18. r[pinasi rnetodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

s4lygas kvalifikacijai kelti, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybq atestuotis

ir organizuoja jLl atestacijq Lietuvos Respubtikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta

tvarka;

34.1g. inicijuoja Lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudaryrn4 ir skatina jq veikl4;

34.20. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir Lop5etiui-

darZeliui teikiandiornis !staigornis, auk5tosiomis rnokyklomis, teritorinemis policijos, socialiniq

paslaugq, sveikatos !staigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
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34.21, Lietuvos Respublikos vaiko rninirnalios ir vidutines prieZiuros jstatymo nustatyta

tvarka kreipiasi i Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir

vidutines prieZitiros priemoniq vaikui skyrirno;

3 4.22. atstovauja LopSel iu i-darZel i u i kitose institucij ose;

34.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes jstatym4

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bUtq teisingi;

34,24. uztikrina veil<srning4 LopSelio-darZelio vidaus kontroles sistemos sukurinrq, jos

veikimq ir tobulinimq;

34.25. kiekvienais metais teikia Lop5elio-darZelio bendruomenei ir Lop5elio-darZelio tarybai

svarstyti ir vie5ai paskelbia metq veiklos ataskaitq. Metq veiklos ataskaitos struktur4 ir reikalavirnus

nustato Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

34.26. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti LopSelio-darZelio

direktoriaus pavaduotoj ams;

34.27. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIo SAVIVALDA

35. Lop5elyj e-darZ.elyje veikia Sios savivaldos institucijos: LopSelio-darZelio taryba, pedagogq

taryba, vaikq grupiq tevq (globejq) komitetai.

36. Lop5elio-darZelio taryba yra aul<Sdiausia Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, sudaryta

i5 pedagogq, tevq (globejq) ir vietos bendruomenes atstovq svarbiausierns LopSelio-darZelio veiklos

sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti,

37. Lop5elio-darZelio tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq

siekti Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq ir jgyvendinti Lop5elio-darLelio misijq. LopSelio-darZelio

tarybos nariu negali buti LopSelio-darZelio vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio)

pasitikej irno valstybes tarnautojai.

38' Lop5elio-darZelio tarybq sudaro 7 nariai. Lop5elio-darZelio tarybos nariai renkami trejiems

metams' 3 nariai atstovauja tevanrs (globejams), 3 nariai - pedagogams ir vienas narys - vietos

bendruomenei. LopSelio-darZelio tarybos sudetj tvirtina LopSelio-darZelio direktorius.

39. Likus ne maZiau kaip dviern mdnesiams iki LopSelio-darZelio tarybos kadencijos pabaigos

skelbianri nauji Lop5elio-darZelio tarybos rinkimai. Pasibaigus Lop5etio-darZelio tarybos kadencijai,

Lop5elio-darLelio taryba baigia savo veiklq ir perduoda savo jgaliojimus naujai isrinktai Lopselio-

darZelio tarybai.

40. Asmenys i Lop5elio-darZelio tarybq renkami vienai kadencijai. Pasibaigus

Lopselio-darZelio tarybos nario trejq metq kadencijai, jo jgaliojimai nutrrksta.

41.3 tevus (globejus) iLop5elio-darZelio tarybq renka visuotinis tevq (globejq) susirinkimas.

Siulyti kandidatus, kelti savo kandidatlrq turi teisg bet kuris tevas (globejas). Renkant tevus
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(globejus), kiekvienas visuotiniame tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis tevas (globejas) turi

toki balsq skaidiq, kuris lygus visq i Lop5elio-darLelio taryb4 pasi[lytq kandidatq skaidiui.

Visuotiniame tevq (globej$ susirinkime dalyvaujantis tevas turi teisg paskirstyti turimus balsus

savo nuoZiiira, atiduodamas juos uZ vienq ar kelis kandidatus. Lop5elio-darZelio tarybos nariais

i5renkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau

nei laisvq vietq Lop5elio-darZelio taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas

susirinkime dalyvaujantis tevas (globejas) gali balsuoti tik uZ vienq i5 lygq balsq skaidiq surinkusj

kandidat4.

42.3 pedagogus j LopBelio-darZelio taryb4 renka pedagogq taryba. Si[lyti kandidatus, kelti

savo kandidat0r4 turi teisg bet kuris pedagogq tarybos narys. Renkant pedagogus, kiekvienas

pedagogq tarybos narys turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq i LopSelio-darZelio tarybq pasi[lytq

kandidatq skaidiui. Pedagogq tarybos narys turi teisg paskirstyti turimus balsus savo nuoZi[ra,

atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus. Lop5elio-darZelio tarybos nariais i5renkami daugiau

balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisvq vietq

Lop5elio-darLelio taryboje, rengiamas pakarlotinis balsavimas, kuriame kiekvienas pedagogq

tarybos narys gali balsuoti tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusj kandidatq.

43. Vienq bendruomenes nari i Lop5elio-darZelio tarybq renka bendruomenes nariq

susirinkimas. Sillyti kandidatus, kelti savo kandidat0r4 turi teisg bet kuris bendruomenes narys.

Kandidatas turi bDti susietas bendrais gyvenimo vietos bendruomeneje poreikiais ir interesais,

Renkant bendruomenes nari, kiekvienas bendruomenes nariq susirinkime dalyvaujantis

bendruomenes narys turi po vien4 bals4, kuris atiduodamas uZ vienq kandidat4. ISrenkamas

daugiausia balsq surinkgs kandidatas, Jei du ar daugiau kandidatq surenka po lygiai balsq,

rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame balsuojama tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusi

kandidat4.

44. Lop5elio-darZelio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkq i5 LopSelio-darZelio tarybos

nariq renka ir at5aukia LopSelio-darZelio tarybos nariai pirmojo posedZio metu paprasta balsq

dauguma.

45. Lop5elio-darZelio tarybos dokumentus teises aktq nustatyta tvarka tvarko LopSelio-

darZelio tarybos sekretorius, i5renkamas i5 LopSelio-darZelio tarybos nariq balsq dauguma pirmojo

posedZio metu.

46. Lop5elio-darZelio tarybos posedi Saukia pirmininkas. PosedZio Saukimo iniciatyvos teisg

turi Lop5elio-darZelio tarybos pirmininkas, Lop5elio-darZelio taryba nutarimu, LopSelio-darZelio

direktorius, Lop5el io-darZel io d irektoriaus pavaduotoj as ugdymu i.

47. LopSelio-darZelio tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 nariq, Nutarimai

priirnami paprasta posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po vienq bals4.
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Balsams pasiskirsdius po [ygiai, Iemia LopSelio-darZelio tarybos pirmininko balsas. Nesant

kvorumo, nutarimai nepri irnarn i.

48. I Lop5elio-darZelio tarybos posedZius be balso teises gali b[ti kviediami kitq

Lop5elio-darZelio savivaldos institucijq atstovai, LopSelio-darZelio direktorius, pedagogai, vaikq

tevai (globejai) ir kiti asmenys.

49. E,iliniai LopSelio-darZelio tarybos posedZiai Saukiarni 3 kartus per metus. Prireikus gali

b[ti suSauktas neeilinis LopSelio-darZelio tarybos posedis.

50. Lop5elio-darZelio taryba veiklq organizuoja pagal savo patvirlintus nuostatus. Lop5elio-

darZelio tarybos nuostatai keidiarni LopSelio-darZelio tarybos nutarimu.

51. Lop5elio-darZelio tarybos nuostatq keitirrio iniciatyvos teisg turi Lop5elio-darZelio tarybos

narys (-iai), LopSelio-darZelio direktorius, lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir

savininkas.

52. Lop5elio-darLelio tarybos narius gali atSaukti juos iSrinkusios Lop5elio-darLelio

bendruomenes grupes.

53. Lop5elio-darZelio tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus Lop5elio-darZelio tarybos

kadencijai, apie tai ne veliau l<aip pries l0 darbo dienq ra5tu jspejgs LopSelj-darZeli.

54. Lop5elio-darZelio tarybos narj at5aukus, jam atsistatydinus ar del kitq prieZasdiq nutriikus

Lop5elio-darLelio tarybos nario jgaliojimams pirma laiko, ijo vietq i5renkatnas naujas narys,

atstovaujantis tai LopSelio-darZelio bendruomends grupei, kuriai atstovavo buvgs narys iki

veikiandios Lop5elio-darZelio tarybos kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose numatyta Lop5elio-

darZelio tarybos nariq rinkimo tvarl<a.

55. Lop5elio-darZelio tarybos l<ompetencija:

55,1. teikia sillymus del Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq jgyvendinirno

priemoniq;

55.2. pasirenka Lop5elio-darZelio veilclos jsivertinimo sritis, veiklos kokybes isivertinirno

atlikimo rnetodikq, analizuoja jsivertinirno rezultatus ir priirna sprendimus del veiklos tobulinimo;

55.3. pritaria LopSelio-darZelio strateginiam planui, Lop5elio-darZelio metiniam veiklos

planui, Lop5elio-darZelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitierns LopSelio-darZelio veiklq

reglanientuoj anti ems d ol<um entam s, teiki am iems Lop5el i o-d arZel io d i rektoriaus ;

55.4. teikia LopSelio-darZelio direktoriui siulymus del LopSelio-darZelio vidaus struklfiros

tobulinimo;

55.5. svarsto Lop5elio-darZelio le5q naudojimo klausitnus;

55.6. kiekvienais rnetais svarsto ir vertina Lop5elio-darZelio vadovo meting veiklos ataskait4.

Ataskaitq ivertinusi nepatenkinamai, l<reipiasi j mer4 pra5ydama jvertinti direktoriaus darb4;

55.7. turi teisg gauti vis4 inforrnacijq apie LopSelio-darZelio veiklq;
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55'8. svarsto kitq savivaldos institucijq ar LopSelio-darLelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir
teikia LopSelio-darZel io d irektoriu i si Ilym us;

55.9' svarsto Lop5elio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus Lopselio-darZelio

direktoriui, savininko teises ir pareigas lgyvendinandiai institucijai del Lop5elio-darZelio veiklos

tobulinimo, saugiq vaikq ugdyrno ir darbo sqlygll sudarymo, talkina formuojant LopSelio-darZelio

materialinius, finansinius ir intelektinius iStektius;

55'10. svarsto kitus LopSelio-darZelio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius

klausimus.

56. Lop5elio-darZelio taryba uZ savo veikl4 vien4 l<art4 per rnetus atsiskaito LopSelio-dar1elio

bendruomenei.

57. Lop5el io-darZelio taryba paleidZiarna:

57. 1 . reikalaujant dviem treddaliarns Lopsel io-darZelio tarybos nariq;

57 .2. likv iduoj ant LopSel j -darZe I i.

58. Lop5elio-darZelio pedagogq taryba - nuolat veikianti Lop5elio-darZelio savivaldos

institucija pedagogq profesiniams ir bendriesierns ugdyrno l<lausirnanrs sprgsti. Lopselio-d ar1elio

pedagogq tarybq sudaro 9 nariai, renkami penkeriems metams. LopSelio-darZelio pedagogq tarybos

nariais gali tapti LopSelio-darZelio direktoriaus pavaduotojai ugdyrnui, visi LopSetyje-darLelyje

dirbantys pedagogai, sveikatos prieZilros specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. LopSelio-darZelio pedagogq tarybos sudet!

tvirtina Lop5el io-darZel io d irektorius.

59. Likus ne maZiau kaip trirns menesiarns iki Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos kadencijos

pabaigos skelbiami nauji Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos rinlcimai. pasibaigus Lop5elio-

darZelio pedagogq tarybos kadencijai, LopSelio-darZelio pedagogq taryba baigia savo veiklq ir
perduoda savo jgaliojimus naujai isrinktai Lopselio-darzelio pedagogq tarybai.

60' Asmenys j Lop5elio-darZelio pedagogq taryb4 renkami vienai kadencijai, pasibaigus

Lop5elio-darLelio tarybos nario penl<eriq metq l<adencijai, jo jgaliojimai nutrlksta.

61, Atstovus i Lop5elio-darilelio pedagogq taryb4 renka LopSelio-darZelio direktoriaus
pavaduotojai ugdyrnui, visi Lop5elyje-d arLelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZifiros

specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdyrno procese dalyvaujantys

asmenys visuotirriarne susirinkirre. SiIlyti kandidatus, kelti savo l<andidat[r4 turi teisg bet kuris
pagal Siuos nuostatus Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nariu galintis tapti asmuo. Renkant
atstovus, kiekvienas visuotinio susirinkimo dalyvis turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq !

pedagogq tarybq pasi[lytq l<andidatq skaidiui. Visuotinio susirinkimo datyvis turi teisE paskirstyri

turimus balsus savo nuoZilra, atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus. pedagogq tarybos
nariais iSrenkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po tygiai balsq, yra

I
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daugiau nei laisvq vietq pedagogq taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas

susirinkimo dalyvis gali balsuoti tik uZ vienq i5 lygq balsq skaidiq surinkusi kandidat4'

62. Lopselio-darzelio pedagogq tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkq i5 LopSelio-

darzelio pedagogq tarybos nariq renka ir atsaukia LopSelio-darzelio pedagogq tarybos nariai

pirmojo posedZio metu paprasta balsq dauguma'

63. Lopselio-da rLelio pedagogq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir

dokumentq valdymo taisykles tvarko pedagogq tarybos iSrenkamas pedagogq tarybos sekretorius'

64. LopSelio-darzelio pedagogq tarybos posedi saukia pirmininkas' PosedZio Saukimo

iniciatyvos teisg turi Lopselio-darzelio pedagogq tarybos pirmininkas, Lopselio-darzelio pedagogq

taryba nutarimu, LopSelio-darZelio direktorius, LopSelio-datLelio direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.

65. Lopselio-darzelio pedagogq tarybos posedis yra teisetas, jei jame datyvauja 213 naritl'

Nutarimai priimarni paprasta posedyje dalyvaujandiqiq balsq daugurna' Kiekvienas narys turi po

vien4 balsq. Balsams pasisl<irsdius po lygiai, lemia Lopselio-darZelio pedagogq tarybos pirmininko

balsas. Nesant kvorumo, nutarimai nepriirnami'

66.{Lopselio-darZeliopedagogqtarybosposedZiusbebalsoteisesgalibutikviediamikitq

Lop5erio-darzelio savivaldos institucijq atstovai, Lop5elio-darZerio direktorius, pedagogai, vaikq

tevai (globejai) ir kiti asrnenys'

67. Eiliniai LopSetio-darZelio pedagogq tarybos posedziai Saukiami 4 kartus per rnetus'

prireikus gali biiti suSauktas neeilinis LopSelio-darZelio pedagogq tarybos posedis'

68. Lopselio-darzelio pedagogq taryba veiklE organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus'

LopSelio-darzelio pedagogq tarybos nuostatai keidiami LopSelio-darzelio pedagogq tarybos

nutarimu.

69. Lopselio-darzelio pedagogq tarybos nuostatq keitimo iniciatyvos teisE turi Lopselio-

darZelio pedagogq tarybos narys (-iai)'

70. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos narius gali at5aukti juos i5rinkqs LopSelio-darZelio

direktoriaus pavaduotojq ugdymui, visq Lopselyje-d arLelyie dirbandiq pedagogq, sveikatos

prieZi[ros specialistq, Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq, kitq tiesiogiai ugdymo procese

dalyvauj andiq asmentl v isuotin is susi rinkimas'

71. LopSelio-darzelio pedagogq tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus Lopselio-darzelio

pedagogq tarybos kadencijai, apie tai ne veliau kaip prieB l0 darbo dienq raStu ispejqs Lopseli-

darZeli.

72. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nari atSaukus, jam atsistatydinus ar del kitq prieZasdiq

nutrfikus Lopselio-darZelio pedagogq tarybos nario lgaliojimams pirma laiko' ijo vietq isrenkamas

naujas narys iki veikiandios LopSelio-clarzelio pedagogq tarybos kadencijos pabaigos Siuose

nuostatuose nurnatyta Lopselio-darZelio pedagogq tarybos nariq rinkimo tvarka'
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73 . Lop5el io-darZel io pedago gq tarybos korn petencij a:

73.1, aptaria praktinius iki6okyktinio ir prieSmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;

73.2. analizuoja Lop5elio-darZelio ugdymo procesq ir numato Sio proceso tobulinimo b[dus;

73.3. analizuoja Lopselio-darzelio veiklos ir ugdynro programrl igyvendinim4;

73.4. skatina naujoviq paieskq ir gerosios patirties sklaidq;

73.5. kartu su LopSelio-darZelio logopedu, asmens sveikatos prieZi0ros specialistu ir kitais

specialistais sprendZia vaikq sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos' poilsio ir

mitybos klausimus;

73.6. numato bendradarbiavirno su vaikq tevais (globejais) ir visuornene kryptis;

73.7 . renkaatstovus i Lop5elio-darZelio tarybq;

73.g. teikia Lop5elio-darZelio direktoriui siDlyrnus del pedagogq kvalifikacijos kelimo;

73'g.pritariaLop5etio-darZeliovidaustvarkostaisyklems;

73.10. sprendZia kitus su jos veikla susijusius klausimus'

74. Lopselyje-darzelyje veikia vaikq grupiq tevq (globejq) komitetai' Jie renkami grupes tevq

(globejq) susirinkime vieneriq rnetq kadencijai kiekvienq rnokslo rnetq pradzioje. Kornitetus sudaro

3 nariai - tevai (globejai), atstovaujantys atitinkamos vaikq grupes tevams (globejams)' siulyti

kandidatus, kelti savo kandidatlrq turi teisg bet kuris i5 grupes vaikq tevq (globejq). Renkant narius,

kiekvienas tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis asmuo turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq i

vaikq grupiq tevq (globejq) kornitet4 pasiIlytq kandidatq skaidiui. Tevq (globejq) susirinkime

dalyvaujantis asmuo turi teisg paskirstyti turimus balsus savo nuoZiilra, atiduodamas juos uZ vienq

ar kelis kandidatus. Vaikq grupiq tevq (globejq) lcomiteto nariais i5renkami daugiau balsq surinkE

kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisvq vietq Lopselio-darzelio

vaikq grupiq tevq (globejq) komitete, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas tevq

(globejll) susirinkime datyvaujantis asmuo gali batsuoti tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusi

kandidat4. LopSelio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komitetams vadovauja grupiq tevq

(globejq) bendru sutarimu pirmajame pasitarime visai kadencijai iSrinkti pinnininkai.

75. Asmenys j Lop5elio-darZelio vaikrl grupiq tevq (globejll) komitetus renkami vienai

kadencijai. pasibaigus LopSelio-darZelio vail<q grupes tevq (globejq) komiteto nario vieneriq metq

kadencijai, jo igal iojimai nutrfiksta'

76. LopSelio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komiteto narius gali at5aukti juos iSrinkqs

grupes tevq (globejq) susirinkimas. Lop$etio'darZelio vaikq grupiq tevr{ (globejq) komiteto narys

gali atsistatydinti nesibaigus LopSelio-darZetio vaikq grupiq tevq (gtobejq) komiteto kadencijai'

apie tai ne veliau kaip prie5 l0 darbo dienq raltu lspejgs Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq

(globejq) komitetq.

77. Lop5elio-darZelio vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nari atSaukus, jam atsistatydinus

ar del kitq prieZasdiq nutr[kus Lop5elio-darZetio vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nario
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igaliojimarns pirma laiko, jjo viet4 i5renkatttas naujas narys iki veikiandios Lop5elio-darZelio vaikq

grupes tevq (globejq) komiteto kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose numatyta Lop5elio-datLelio

vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nariq rinkimo tvarka.

78. Tevq (globejq) komitetq veiklos organizavitno forma - pasitarimai, kurie rengiami pagal

poreik!, sprendimai priimami bendru susitarimu. Pasitarimus rengia tevq (globejq) komiteto

pirmininkas, pasitarimq rengimo iniciatyvos teisg turi tevtl (globejq) komiteto pirmininkas,

Lop5elio-dari,elio direktorius ir grupes pedagogai.

79. Tevq (globejq) komitetai:

79.l. padeda sprgsti grupes veiklos ir vaikq ugdylno klausimus;

79.2. aptaria su grupes pedagogu vaikq saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo

klausirnus;

79.3. padeda organizuoti grupes renginius, iSvykas, kurti edukacinq aplinkq;

79.4. t"eikia si0lymus Lop5elio-darZelio tarybai ir direktoriui;

79.5, sprendZia kitus su jq veikla susijusius klausimus.

VI SKYRIUS
DARBUoTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

80. Darbuotojai ! darbq LopSelyje-darZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

81 . Lop5elio-da r1elio darbuotojq darbo uZrrrokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq

darbo apmokejimo ir koniisijq nariq atlygio uZ darb4 lstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respublil<os Svietirno, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais ir kitais teises

aktais.

82. LopSetio-darZelio pavaduotojo (-q) ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejq,

poskyriq vedejq, rnol<ytojq, kitq pedagoginiq darbuotojq atestacija vykdorna ir tobulinarna iq

kvalifikacija Lietuvos Respublikos !statymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

83. Lop5elio-darZelio direktoriaus, jo pavaduotojo (-q) ugdyrnui, ugdyrn4 organizuojandiq

skyriq vedejq veiklos vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

rn in istro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LOrSELIO-DARZELIO TURTAS, LESOS, JV NAUDoJIMO TVARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR Vnrrr,OS PRIEZIIIRA



14

g4. LopSelis-darZelis valdo patikejimo teise perduotE Vitniaus miesto savivaldybes turtq, ji

naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respubtil<os lstatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka'

85, Lop5elio-darZelio le5as sudaro:

g5.1. valstybes biudzeto specialiqjq til<sliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos lesos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto lesos skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

85.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

85.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq

perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal

85.4. kitos teisetu bfidu igytos le5os'

ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais b0dais

pavedimus;

86. LopSelis-darZelis finansing (buhalterinq) apskaitq organizuoja ir finansiniq ataskaitq

rinkinius tvarko Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka' LopSelio-darzelio finansine

veikla kontroliuojarna Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'

87. Lopselio-darZelio finansines operacijas atlieka biudzetine istaiga ,,Skaitlis"'

88. LopSelio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lopselio-darzelio valstybini auditq atlieka Lietuvos

Respublikos valstybes kontrole. Lopselio-darZelio veiklos ir isores finansin! audit4 atlieka Vilniaus

miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lopselio-darzelio

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

lstatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. Lopsetio-d araelio veiklos priezifir4

atlieka Savivaldybes vykdornoji institucija, prireikus pasitelkdama iSorinius vertinto'ius'

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

g9. Informacija visuornenei apie Lopsetio-darZelio veiktq teikiama LopSelio-darZelio interneto

svetaineje, prireikus teises aktq nustatyta tvarka !staigos savininko interneto svetaineje'

90. pranesimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais nuostatais reikia

paskelbti viesai, skelbiami valstybes lmones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,'Juridiniq

asmenq viesi PraneSimai".

91. LopBelio-darZelio nuostatus, jq pal<eitimus, papitdymus tvirtina Lopselio-darZelio

savininko teises ir pareigas !gyvendinanti institucija'

92. Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimai ar papildymai derinami su LopSelio-darZelio taryba'

93. Lop5elio-darZelio nuostatai gali bDti keidiami ir papildomi LopSelio-darZelio savininko

teises ir pareigas !gyvendinandios institucijos, Lop5elio-darZelio direktoriaus ar Lop5elio-darZelio

tarybos iniciatYva.

94. LopSelis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar peftvarkomas' LopSelio-darZelio

strukt[ros pertvarka vykdonia Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'
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