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BIUDZETINES IST?IIGOS. :

VILNIAUS LOPSELIO-DARZU,iO,,PELENE(I NUOSTATAI,

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" nuostatai (toliau - Nuostatai)

rerglamentuoja Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" teising form4, priklausomybg, savinink4,

szrvininko teises ir pareigas igyvendinandi4j4 institucij4, buveing, lopSelio-darZelio grupg,

pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymfrformas, veiklos teisini pagrind4, sritis, rDSis, tiksl4,

u:Zdavinius, funkcijgs, lopSelio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,

servivald4, darbuotojrl priemimo i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq

naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo

tvark4.

2. LopSelio-dafielio oficialusis parradinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelene" (toliau -
LrrpSelis-darZelis), trumpasis LopSelio-darl,eIio pavadinimas lopSelis-darZelis ,,Pelen6".

Lrrp5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas - 190022257. LopSelio-darZelio

veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo, kultfiros ir sporto

departamentas.

3. Lop5elio-darZelio istorija: Vilniaus lop5elis-darZelis Nr. 170 isteigtas Vilniaus miesto

LJDT vykdomojo komiteto 1984 m. spalio 10 d. potvarkiu Nr. 581. Vitniaus miesto tarybos 1999 m.

spalio 13 d. sprendimu Nr. 445 Lop5eliui-darZeliui suteiktas pavadinimas Vilniaus lop5elis-darZelis

,,Pelene".

4. Lop5elio -darlelio teisine forma -- biudZetine istaiga.

5. LopSelio -darlelio priklausomybe - savivaldybes istaiga.

6. Lop5elio -darhelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinandioji institucija - Vilniaus

miesto savivaldybes taryba, kuri:

7.1. priima sprendim4 del Lop5elio-darZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo,

strukt[ros pertvarkos, Lop5elio-dari,elio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria h atleidLia

likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

7.2. prtima sprendim4 del Lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;

7 .3 . l.virtina ir keidia LopSelio-d arLelio nuostatus;



7 .4. prnma i pareigas ir i5 jq atleidLia Lop5elio-darLelio vadov4;

7.5. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus. Savininko teises ir pareigas igyvendinandiosios institucijos sprendimai

iforminami raStu.

8. Lop5elio-darleIio buveine - Justini5kiq g. 84, LT-05232 Vilnius.

9. Svietimo istaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Lop5elio-darilelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

lopSelis-darZelis.

I 1. Ugdymo kalba - lietuviq, rusq.

12. Ugdymo forma - dienine.

13. Ugdymo proceso organizavimo btdai: ikimokyklinio ugdymo grupd, prie5mokyklinio

ugdymo grupe.

14. Lop5elis-darZelis vykdo nefomraliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio

ugdymo programas. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai neiSduodami.

15. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juLridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grrndLia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
LoPSELIo-DARZELIo VEIKLoS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS

16. Lop5elio-darZelio veiklos sritis Svietimas"

17. Lop5elio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos rD5is - ikimokyklinio amZiaus vaikq

ugdymas, kodas 85. 1 0. 1 0.

18. Lop5elio-darZelio kita Svietimo 'veiklos r[Sis - priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas,

kodas 85.10.20.

19. Kitos ne Svietimo veiklos rD5ys:

19.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29:.

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kulttrinius

poreikius, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines

kompetencijas, bltinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo program4.

21. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:

2 1 . 1 . teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini, priesmokyklini ugdym4;



27.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, vykdyti visuomends kult[rinio

ugdymo funkcijas;

2l.3.tZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (-si) aplink4.

22. [gyv endindamas p ave stus uZdavinius, Lop 5 eli s- darZeli s :

22.I. vykdo ikimokyklini ugdym4 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis ir teises aktq nustatyta tvarka parengta

ikimokyklinio ugdymo programa. Priesmokyklini ugdyrn4 organizuoja vadovaudamasis teises aktq

nustatyta tvarka patvirtinta bendr4ja prie5mokyklinio ugdymo programa. AtsiZvelgdamas i
Lop5elio-darLelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir
individuali zuoja ugdymo turini ;

22.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program4, kuriai pritaria Lop5elio-daLelio savininko

teises ir pareigas igyvendinandioji instituclja arba jos igaliotas asmuo;

223. vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus

isipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes ugdym4;

22.4. sudaro palankias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietinf s4moningum4, puoseleti

kulmring ir socialing brand4,tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

22.5. sudarc s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacijQ;

22.6. uZtikdna higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;

22.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo

aprDpinimo standartais ;

22 .8 . or ganizuoj a vai kq m aitinim4 Lo p 5 el yj e - d ar Lely j e ;

22.9. rykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

23. LopSelis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir i5keltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

23 .l . vyk6,'ti neformalioj o Svietimo programas ;

23.2. parrnkti ugdymo (-si) ir veiklos bDdus;

23.3. kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdym4;

23.4.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

23.6. gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;



23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisdmis.

24. Lop5elis-darZelis privaio:

24.I. uZtrkrinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;

24.2. naudoti ld5as Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams iglvendinti pagal asignavimq

valdytoj o patvirtintas pro gramas ;

24.3. terkti savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai institucijai ir kitoms Lietuvos

Respublikos istatymq numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

24.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytas pareigas.

LopsELIo-DARzELro vEril,85[HJiNTzAVTMAS rR 
'ALD'MAS

25. Lop5elio-darZelio veikla organizuojamapagal direktoriaus patvirtintus:

25.1. LopSelio-darZelio strategini plan4, kuriam yra pritarusios LopSelio-darZelio taryba ir

Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo, ir metini veiklos plan4,

kuriam yra pritarusi Lop 5 e li o - darZelio taryba;

25.2. kitus Lop5elio-darLelio veikl4 reguliuojandius ir teises aktq nustatyta tvarka parengtus,

suderintus ir patvirtintus aktus.

26. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuri konkurso budu priima ! pareigas ir i5 jq

atleidLia s avininko tei se s ir p arei gas I gyvendinandioj i institucij a.

27. Direktorius:

27.1. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes vykdom4ja institucija arba jos igaliotu

asmeniu, tvirtina LopSelio-darLeIio struktDr4, Lop5elio-darielio darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

27.2. tvirtina aukletojq, mokyojq ir darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka priima i darb4ir atleidLia i5 jo Lop5elio-darZelio

darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.3. prlima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo

sutarti s Li etuvo s Re spub I iko s tei se s aktq nustat yta tv arka;

27.4. suderings su LopSelio-darLelio taryba, tvirtina LopSelio-darieho darbo tvarkos

taisykles;

27.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas dalbo s4lygas

visais su ugdymu (-osi) ir darbu susijusiais aspektais;

27.6. orgatizuqa, koordinuoja, anahzuoja ir vertina LopSelio-darLelio veikl4 pavestoms

funkcij oms vykdyti bei uZdaviniam s i g}'vendinti ;



27.7. IeidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad butq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;

27.8. sudaro komisijas, darbo grupes;

27.9.Lopielio-darZelio vardu sudaro sutartis Lop5elio-darielio funkcijoms q'kdyti;

27.10. organizuoja LopSelio-darleho dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka:

2l.ll. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-darlelio turt4, le5as ir jais

disponuoja, uZtikrina optimalq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq iStekliq,

valdym4 bei naudojim4;

27.12. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifrkacij4, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustaty'ta

tvarka;

27.13. inicijuoja Lop5elio-darLelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

27.I4. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir

Lop5eliui-darieliui teikiandiomis istaigomis, auk5tosiomis mokyklomis, teritorinemis policijos,

socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

27 . I 5 . atstovauj a Lop 5 eliui-d arLeliui kito se institucij o se ;

27.76. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai butq teisingi;

27.17. uZtikrina veiksming4 LopSelio-dafielio vidaus kontroles sistemos sukDrim4, jos

veikima ir tobulinima:'27.18.aUi 
.*o funkcijq teises aktq nustatyt atvarkagali pavesti vykdyti Lop5elio-darZelio

direktoriaus pavaduotoj ams ;

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

28. Lop5elio-darZelio direktorius atsako tL tai, kad Lop5elyje-darZelyje butq laikomasi

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, uZ demokratini Lop5elio-darLelio valdym4,

bendruomends nariq informavim4, tinkam4 funkcijq r,ykdym4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq

igyvendinim4, Lop5elio-darLelio veiklos rezultatus, uL, gerq ir veiksming4 vaiko minimalios

prieZilros priemoniq igyvendinim4.

29. Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai

institucijai ir merui.

30. Lop5elyje-darlelyje pedagogq metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogq

metodines grupes ir metodine taryba.
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31. Metodines grupes nariai yra aukletojai, priesmokyklinio ugdymo pedagogai. Metodine

grupe planuoja ugdymo turini: aptaria vaikq ugdymosi poreikius ir susitaria del ilgalaikiq ir
trumpalaikiq ugdomqjq planq rengimo principq ir tvarkos, parenka ugdymo priemones, aptaria jq

naudojim4, ivertina ugdymo procese vaikq sukaupt4 patirti, pedagoginiq klausimq sprendimo bldus

ir darbo metodik4, dalijasi gerqa patifiimi, aptaria kvalifikacijos kelimo poreikius, juos derina su

Lop5elio-darielio veiklos tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia sillymus metodinei

tarybai del ugdymo turinio fonnavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodines grupes veikla

organizuojama pagal Lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4 Metodines veiklos organizavimo

tvarkos apraS4. Metodinei grupei vadovauja Metodines veiklos organizavimo tvarkos apra5o

nustatyta tvarka grupes nariq i5rinktas pirmininkas. Metodines grupes veikl4 koordinuoja

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

32. Metodines tarybos narius renka pedagogq taryba slaptu balsavimu. J4 sudaro 5 nariai.

Metodine taryba nustato pedagogq metodines veiklos prioritetus, posedZiq viet4 ir laik4, inicijuoja

pedagogikos naujoviq diegim4 Lop5elyje-darLelyje, metodiniq grupiq bendradarbiavim4, gerosios

pedagogines patirties sklaid4, bendradarbiavim4 su pedagogq asociacijomis, kitomis

nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo pagalbos istaigomis, prireikus vertina aukletojq

metodinius darbus ir prakting veikl4, nustato aukletojq kvalifikacijos kelimo prioritetus, teikia

metodinems grupems siiilymus del veiklos tobulinimo, LopSelio-dafielio direktoriui del turinio

formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodineitarybai vadovauja tarybos nariq i5rinktas

vadovas, kuris rengia metodines tarybos nariq posedZius pagal poreiki, bet ne rediau kaip 4 kartus

per metus. Jos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

33. LopSelyje-darZelyje rlpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka ir atlikti kitas

su vaiko gerove Susijusias funkcijas sudaroma vaiko gerovds komisija (toliau - Komisija).

34. Komisijos pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria, Komisijos sudeti ir jos darbo

reglament4 tvirtina Lop5elio-darLelio direktorius teises aktq nustatyta tvarka. Komisijos nalius gali

sitlyti Lop5elio-darLelio taryba. Komisijos sekretorius nera komisijos narys. Komisija sudaroma i5

ne maZiau kaip 5 nariq. Komisijos veiklos forma - posedZiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos,

reikalingos Komisijos funkcij oms atlikti.

35. Komisija vykdo Sias funkcijas:

35.1. kiekvienais metais tvirtina Komisijos veiklos plan4, nustatydama prioritetus, tikslus ir

jq igyvendinimo priemones, ir uZ jo igyvendinim4 atsiskaito Lop5elio-darZelio direktoriui;

35.2. vykdo Lop5elio-darLelio bendruomends Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, teises

paZeidimq prevencijos, vaikq uZimtumo ir kitose srityse;

35.3. organrzuoja Svietimo pagalb4vaikui, pedagogui ir vaiko atstovams pagal istatym4;



35.4. teikia si[lymus Lop5elio-darLelio direktoriui del saugios ir ugdymuisi palankios

aplinkos uZtikrinimo, socialinio ugdymo, prevenctos ir kitq programrl igyvendinimo

Lop5elyje-darlelyje;

35.5. teikia siulymus Vilniaus miesto vaiko geroves komisijai del vaiko minimalios

prieZilros priemoniq tobulinimo;

35.6. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas. '

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

36. LopSelio-darielio taryba yra aukSdiausia Lop5elio-darleIio savivaldos institucija.

Lop5elio-darleho taryba telkia Lop5elio-darLelio, pedagogq ir vaikq tevr4 (globejq) bendruomeng,

vietos bendruomeng demokratiniam Lop5elio-darlelio valdymui, padeda sprgsti Lop5eliui-darZeliui

aktualius klausimus, atstovauti teisetiems istai go s interesams.

37. Lop5elio-darZelio taryba sudaroma iS vaikq tevq (globejq) ir pedagogq.

Lop5elio-darZelio tnyba ir jos pirmininkas renkami 3 metams.

38. I Lop5elio-darZelio taryb4lygiomis dalimis (4+4) tevus (globejus) deleguoja visuotinis

tevq (globejq) susirinkimas, pedagogus - pedagogq taryba.

39. Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis

teisdtas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvaujandiqlq balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

LopSelio-darLelio direktorius tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Lop5elio-

darlelio tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu Lop5elio-darLelio tarybos

posedyje.

40. LopSelio-darZelio taryba:

40.1. teikia siulymus del Lop5elio-darZelio strateginirl tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

40"2. prttaria LopSelio-darZelio strateginiam planui, LopSelio-darLelio metiniam veiklos

planui, Lop5elio-darlelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems LopSelio-darZelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems LopSelio-darZelio direktoriaus;

40.3. teikia Lop3elio-darilelio direktoriui siulymus del Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimo

ar papildymo, Lop5elio-darZelio vidaus strukt[ro s tobulinimo ;

40. 4. svarsto LopSelio - darlelio le5q naudoj imo kl ausimus ;

40.5. turi teisE gauti vis4 informacij4 apie Lop5elio-darLelio veikl4;

40.6" svarsto metodinds tarybos, savivaldos institucijq ar LopSelio-darZelio bendruomenes

nariq ini ciatyvas ir teikia Lop 5 elio -d ar Lelio direktoriui si[lymus ;



40.7. i5klauso Lop5elio-darLelio metines veiklos ataskaitas ir teikia si[lymus

Lop5elio-darlelio direktoriui, savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai institucijai ar jos

igaliotam asmeniui del Lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo, talkina formuojant Lop5elio-darLelio materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

40. 8. svarsto Lop5elio -darLeho direktoriaus teikiamus klausimus.

4I- Lop5elio-darLelio taryba uL savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito

Lop5elio-d arieho bendruomenei.

42. Pedagogq taryba - nuolat veikianti Lop5elio-darLelio savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Lop5elio-darLelio direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lop5elyje-datLelyje dirbantys pedagogai, sveikatos

prieZilros specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvauj antys asmenys.

43 . Pedago gq tarybai vadovauj a Lop5elio-d arLelio direktorius.

44. Pedagogq tarybos posedZius Saukia LopSelio-darLelio direktorius. Posedis yra teisdtas,

jei jame dalyvauja du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvar,rrsiq

nariq balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia direktoriaus balsas.

45. Pedagogq taryba:

45.I. aptariapraktinius ikimokyklinio irpriesmokyklinio ugdymo organrzavrmo klausimus;

45.2. anrlizuoja Lop3elio-darZelio ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo bDdus;

45.3. analizuoja LopSelio-darZelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4;

45.4. skatina naujoviq paiesk4 ir gerosios patirties sklaid4;

45.5. kartu su LopSeiio -darLelio logopedu, asmens sveikatos prieZilros specialistu sprendZia

vaikq sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;

45.6. numato bendradarbiavimo su vaikq tevais (globejais) ir visuomene kryptis.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

46. Darbuotojai i darb4 Lop5elyje-darlelyje priimami ir atleidliamr i5 jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatlta tvarka.

47. Lop$elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

48. LopSelio-darZelio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojami ir

kvalifikacij4 kelia Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
LorSELIo-DARZELIo ruRTAS, LESos, JU NAUDoJTMo rvARKA,

FINANSINES vErKLos KoNTRoLE IR vEIKLos pnrnZrUna

49. Lopdelis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4, ji
naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimq ir kitq teises aktq nustaftatvarka.

50. LopSelio-darZelio le5as sudaro:

50.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes

biudZetui skirtos le5os ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas

s4matas;

50.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

50.3. forrdq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmem+ dovanotos ar kitaip teisetais bDdais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

50.4. kitos teisetu bUdu igytos leSos.

51. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvarka.

52. Lop5elio-darZelio tarybos sillymu, jei yra sutaupytq Lop5elio-darLeho fondo 1e5q,

darbuotojams gali buti mokami priedai prie atlyginimq teises aktq nustatytatvarka.

53. Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organintoja ir finansines ataskaitas tvarko

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Lop5elio-darZelio finansine veikla

kontro liuoj ama Lietuvo s Respubliko s tei se s aktq nustat fia fr arka.

54. Lop3elio-darZelio finansines operacijas atlieka biudZetine fstaiga ,,BiudZetiniq istaigq

buhalterine apskaita""

55. Lopdelio-darZelio frnansinds veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darLelio valstybini audit4 atlieka Lietuvos

Respublikos valstybes kontrole. Lop5elio-darLeho veiklos ir iSores finansini audit4 atlieka Vilniaus

miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lop5elio-darLelio

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. Lop5elio-darleho veiklos prieZilr4

atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Informacija visuomenei

Lop5elio-darleho intemeto svetaineje,

interneto svetaineje.

apie Lop5elio-darlelio veikl4 teikiama iq paskelbiant

prireikus teisrOs aktq nustatyta tvarka istaigos savininko



57. Prane5imai, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos R.espublikos teises aktais reikia

paskelbti vie5ai, skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,,Juridinirl

asmenq vieSi prane5imai".

58. Lop5elio-darLelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina LopSelio-darlelio

savininko teises ir pareigas igyvendinandioj i institucij a.

59. Lop5elio-darZelio nuostatai gali buti keidiami ir papildomi Lop5elio-dafielio savininko

teises ir pareigas igyvendinandiosios institucijos, Lop5elio-darZelio direktoriaus ar

Lop5elio-d arZelio tarybos iniciatyva.

60. Lop5elio-darZelio nuostatq papildymai ar pakeitimai derinami su Lop5elio-darLelio

taryba.

61. Lop5elis-darZelis reorganiztojamas, likviduojamas ar pertvarkomas, Lop5elio-darlelio

struktlros pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teisds aktq nustafta tvarka.

t0



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPR[,NDIMAS
DEL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES IKIMOKYKLINIO UGDYMO ISTATGU

NUOSTATU TVIRTINIMO

2017 m. sruodZio 20 d. Nr. l-1267
Vilnius

Vadovaurlamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos

Respublikos biuclZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos fstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Nuostatq, istatq ar statutq iforminimo reikalavimais'

patvirtintais Lietuvos Respublikos svietimo irmokslo ministro l0tt m' birZelio 29 d' lsakymuNr'

V -II64,Vilniaus miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d I r a:

l. patvirtinti Siu Vilniaus miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigq nuostatus

(pridedama):

1 . 1. Vilniaus Markudiq lop5elio-darLelt'q-

1.2. Vilniaus lopSelio-darZelio,,Pilaitukas";

1.3. Vilniaus lopSelio-darZelio,,Spragtukas";

1 .4. Vilniaus lop5elio-d arLelio,,Giraite";

1 . 5 . Vilniaus lop5elio -d afirclto,'strazdelis" ;

I .6. Vilniaus lopSelio-d atLeho,,Pelene";

1.7" Vilniaus lopSelio-darZelio,,GiluZis";

1 . 8 . Viiniaus lop5elio - d ari'e\ro,,Vieversys" ;

1 . 9. Vilni aus lop Seli o -d ar Lelto,,Varpelis" ;

1. 1 0. Vitniaus lopSelis-darZelis,,NykStukas"'

2. P r tpaizinti netekusiais galio s :

2.1. vilniaus Markudir,l lopSelio-darZelio nuostatus, patvirtintus vilniaus miesto

savivaldybes administraoiios svietimo skyriaus vedejo 2006 m' kovo 6 d' isakymu

Nr. A.500-27s-(1.2-KSD- I );

2.2. Vilniaus Markuditl iopSelio-darzelio nuostatus, patvirtintus vilniaus savivaldybes

Svietirno skyriaus vedejo 1999 m- sausio 8 d';

2.3 " Vilniaus lopselio-darZelio ,,Pilaitukas" nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos 2008 m' gluodZio 17 d' sprendimuNr' 1-804;
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2.4. Viiniaus lopselio-darZelio ,,Spragtukas" nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

savivaldybes a<lministracijos Svietimo skyriaus vedejo 2007 m' kovo 13 d' isakymu

Nr. ,A.500-3 50-(1.2-KSD-t);

2.5. Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Giraite" nuostatus, patvirtintus vilniaus miesto savivaldybes

administracijos Svietimo skyriaus vedejo 2006 m' geguZes 30 d' isakymu

Nr. A500-745-(1.2-KSD- t );

2.6. Vilniaus lopSelio-clalZelio ,,Strazdelis" ltuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

savivalclybes arJministlacijos Svictimo skyriaus vedejo 2006 m' gruodZio 1 d' isakymu

Nr. 65 00- 1 29 6-(8.}-KSD- I ) ;

2.7. Vilniaus lopselio-darZelio ,,Pelene" nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybes

administracijos Svietimo skyria's vedejo 2007 m. birZelio 11 d' isakymu

Nr. r\500-936-t 1.2-KSD- 1);

2.8. Viiniaus lopSelio-datl'elio,,GiluZis"

savivaiclybes administracijos Svietimo skyriaus

Nr. A500-3 s0-(1,2-KSD- 1 );

2.9. Vilniaus lopSelio-dalZelio

savivalclybes tarybos 2014 m' gruodLio 23

2.10. Vilniaus lopSelio-dalZelio

savivaldybes administracijos Svietirno

Nr. r\500-1 009-(1'2-KSD-1);

2.1I. Vilniaus lop5elio-datLelt'o

savivaldybes administracijos Svietimo

nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

vedeio 2007 m. kovo 13 d' isakYmu

,,Vieversys" nuostatus, patvirlintus Vilniaus miesto

d. sprendimu Nr. 1-2200;

,,Varpelis" nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

skyriaus vedejo 2006 m' rugsejo 4 d' isakymu

,,Nyk5tukas" nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto

skyriausveclejo2006nl.rugsejo22d.isakymu

NL. A500-1 069-(1 .2-KSD-1)'

3. {galioti 1 Punkte iSvardytq ikimokyklinio ugdymo istaigq direktorius pasiraSyti

patvirtintus uuostatus.

4. {pareigoti 1 punkte isvardytq ikimokyklinio ugdymo istaigq direktorius iregistruoti

ikirnokyklinio ugdymo istaigq nuostatus Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre per 14

dienq nuo 5io sprendimo isigaliojirno dienos'

5, Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivalclybes administracijos Sv'ietimo' k'ltlros ir sporto

departamento direktorius yra atsakingas uz sio sprendimo vykdym4'

Melas
Rernigijus SimaSius


