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BIUDZETINES ISTAIGOS
VTLNTAUS MARKUdTU lOnSELiO-DAnZnlro NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus Markudiq IopSelio-darZelio nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus Markudiq lop5elio-darZelio teising formq, priklausomybg, savinink4,

savininko teises ir pareigas igyvendinandi4j4 institucij4, buveing, lop5elio-darZelio grup9,

pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, r[Sis, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, lopSelio-darZelio teises ir pareigas, veiklos orgarizavim4 ir valdym4,

savivald4, darbuotojq priemimo i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq

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

tvarkq.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Vilniaus Markudiq lopSelis-darZelis (toliau -
Lop5elis-darZelis), trumpasis Lop5elio-darZelio pavadinimas Markudiq lop5elis-darZelis.

Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenr+ registre, kodas - 190020587. LopSelio-darZelio

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

departamentas.

3. Lop5elio-darZelio istorija: Vilniaus lop5elis-darZelis Nr. 91 isteigtas Vilniaus miesto

darbo Zmoniq deputatq tarybos vykdomojo komiteto 1965 m. geguZes 11 d. sprendimuNr.218.

Lop5elis-darZelis veikl4pradejo 1965 m. rugsejo 1 d. Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 25 d.

sprendimu Nr. 230 Lop5eliui-darZeliui suteiktas pavadinimas Vilniaus Markudiq lop5elis-darZelis.

4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes istaiga.

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

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

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

miesto savivaldybes taryba, kuri:

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

struktlros pertvarkos, Lop5elio-darlelio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidZia

likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukiajos igaliojimus;

7.2. priima sprendim4 del LopSelio-darZelio buveines pakeitimo;
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7.4. priima i pareigas ir iS jq atleidlia LopSelio-darilelio 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-darlelio buveine * PakraBdio g. 15, LT-11342 Vilnius.

9. Svietimo istaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

10. Lop5elio-darflelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga
lopSelis-darZelis.

11. Ugdymo kalba - lietuviq.

12. U gdymo forma - dienine.

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

ugdymo grupe.

14. LopSelis-darZelis vykdo neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio

ugdymo programas. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai nei5duodami.

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

s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 gnndlia 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 sRrrIS IR RUSys, TIKSLAS, uZDAVTNIAI,

FUNKCIJOS

16. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.

17. LopSelio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - ikimokyklinio amZiaus vaikq

ugdymas, kodas 85. I 0. I 0.

18. Lop5elio-darZelio kita Svietimo veiklos r[Sis - prie5mokyklinio 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, kulturinius

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

kompetencijas, b[tinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programQ.

2 1. LopSelio-darZelio veiklos uZdaviniai:

21. 1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini, priesmokyklini ugdym4;
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21.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, vykdyti visuomenes kulturinio

ugdymo funkcijas;

21.3. li:tikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (-si) aplink4'

22. lgy v endindamas pavestus uzdavinius, Lopselis-darzeli s :

22.1. vykdo ikimokyklini ugdym4 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis ir teises aktq nustatyta tvarka parengta

ikimokyklinio ugdymo programa. priesmokyklini ugdym4 organizuoja vadovaudamasis teises aktq

nustatyta tvarka patvirtinta bendrqia priesmokyklinio ugdymo programa' AtsiZvelgdamas i

Lop5elio-d ar1elio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir

individuali zuoja ugdYmo turini ;

22.2. rcngia ikimokyklinio ugdymo programQ, kuriai pritaria Lop5elio-daZelio savininko

teises ir pareigas igyvendinandioji institucija arba jos igaliotas asmuo;

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

isipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes ugdym4;

22.4. sudaro palankias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietini sQmoningum4, puoseleti

kultUring ir socialing brand4, tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

22.5. stdaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4;

22.6. uZtikrina higienos noffnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aPlink4;

22.7. kuria ugdymo tgrinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bug

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo

aprupinimo standartai s ;

22,8 . or ganizuoi a v aikq maiti nim4 Lop S elyj e - d at Zelyi e ;

22.9.vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas'

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tikslq ir iSkeltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

23. 1. vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

23.2. parinkti ugdymo (-si) ir veiklos budus;

23.3. kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, uZtikrinandius kokybisk4 ugdym4;

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

23.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

23.6. gattiparam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
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23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

24. Lop5elis-darZelis privalo:

24.1. uLtil<rinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;

24.2. naudoti le5as Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams igyvendinti pagal asignavimq

valdytoj o patvirtintas pro gramas ;

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

Respublikos istatymq numatytoms institucij oms veiklos ataskaitas ;

24.4. vykd,yti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAYIMAS IR VALDYMAS

25. Lop5elio-darZelio veikla organizuojamapagal direktoriaus patvirtintus:

25.1. Lop5elio-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 Lop5elio-darZelio taryba;

25.2.kitus Lop$elio-darZelio veikl4 reguliuojandius ir teises aktq nustatyta tvarka parengtus,

suderintus ir patvirtintus aktus.

26. Lopleliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuri konkurso btidu priima i pareigas ir i5 jq

atleidlia savininko teises ir pareigas igyvendinandioj i institucij a.

27. Direktorius:

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

asmeniu, tvirtina Lop5elio-darielio struktfir4, Lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq s4raSq,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

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

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo LopSelio-darZelio

darbuotojus, skatina juos, skiria j iems drausmines nuobaudas;

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

sutartis Li etuvo s Respubl ikos tei ses aktq nustatyt a tv arka;

27.4. suderings su LopSelio-darielio taryba, tvirtina Lop5elio-darZelio darbo tvarkos

taisykles;

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

visais su ugdymu (osi) ir darbu susijusiais aspektais;

27.6. organizuoja, koordinuoj a, analizuoja ir vertina LopSelio-darZelio veikl4 pavestoms

fi rnkci i oms wkdvti bei uZdaviniams iswendinti;
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27.7. leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad bfltq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;

27.8. sudaro komisijas, darbo grupes;

27.9.Lop\elio-darZelio vardu sudaro sutartis LopSelio-darZelio funkcijoms vykdyti;

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

tvarka;

27.11. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja LopSelio-darZelio turt4, lesas 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 kvalifikacij1, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;

27.T3. inicijuoja Lop5elio-darilelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

27.14. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir
Lop5eliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, auk5tosiomis mokyklomis, teritorinemis policijos,

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

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

27 .l 5 . atstovauj a T,op5eliui-darZel iui kito se institucij o se;

27.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bltq teisingi;

27.17- uZtikrina veiksming4 Lop5elio-darilelio vidaus kontroles sistemos suk[rim4, jos

veikim4 ir tobulinim4;

27.T8. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti LopSelio-darZelio

direktoriaus pavaduotoj ams;

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

28. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ tai, kad Lop5elyje-darLelyje bfitq laikomasi

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, uZ demokratini Lop5elio-darZelio valdymE,

bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq vykdym4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq

igyvendinim4, Lop5elio-d arLelio veiklos rezultatus, uZ gerq ir veiksming4 vaiko minimalios

prieZilros priemoniq i gyvendinim4.

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

institucijai ir merui.

30. Lop5elyje-darielyje 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 bfldus

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

LopSelio-darLelio veiklos tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siulymus metodinei

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

organizuojama pagal Lop5elio-darlelio 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-darielyje, 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 si[lymus del veiklos tobulinimo, LopSelio-darZelio direktoriui - del turinio

formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai 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. Lop5elyje-darLelyje r[pintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka ir atlikti kitas

su vaiko gerove susijusias funkcijas sudaroma vaiko geroves komisija (toliau - Komisija).

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

reglament4 tvirtina Lop5elio-darZelio direktorius teises aktq nustatyta tvarka. Komisijos narius gali

si[lyti LopSelio-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 funkcijoms 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 bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, teises

paZeidimq prevencijos, vaikq uZimtumo ir kitose srityse;

35.3. organizuoja Svietimo pagalb4 vaikui, pedagogui ir vaiko atstovams pagal istatym4;
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35.4. teikia sifilymus Lop5elio-darlelio direktoriui del saugios ir ugdymuisi palankios

aplinkos uZtikrinimo, socialinio ugdymo, prevencijos ir kitq programq igyvendinimo

LopSelyje-darLelyje;

35.5. teikia si[lymus Vilniaus miesto vaiko geroves komisijai del vaiko minimalios

prieZiflros priemoniq tobulinimo;

35.6. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

36. Lop5elio-darlelio taryba yra auk5diausia Lop5elio-darLelio savivaldos institucija.

Lopjelio-darLelio taryba telkia Lop5elio-darZelio, pedagogq ir vaikq tevq (globejq) bendruomenq,

vietos bendruomeng demokratiniam Lop5elio-d arilelio valdymui, padeda sprqsti Lop5eliui-darZeliui

aktualius klausimus, atstovauti teisetiems istaigos interesams.

37 . Loplelio-d arlelio taryba sudaroma i5 vaikq tevq (globejq) ir pedagogq.

Lop5elio-darilelio tarybair jos pirmininkas renkami 3 metams.

38. { Loplelio-darZelio taryb4 lygiomis dalimis (4+4) t6vus (globejus) deleguoja visuotinis

tevq (globejq) susirinkimas, pedagogus - pedagogq tatyba.

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

teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje

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

LopSelio-d arieliodirektorius tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. Lop5elio-

darZelio tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu Lop5elio-datLelio tarybos

posedyje.

40. LopSelio-darZelio taryba;

40.1. teikia sitlymus del Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

40.2. pritaria Lop5elio-darZelio strateginiam planui, Lop5elio-darlelio metiniam veiklos

planui, Lop$elio-dar|elio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems Lop5elio-darZelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lop5elio-darZelio direktoriaus;

40.3. teikia Lop$elio-darlelio direktoriui siulymus del Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimo

ar papildymo, Lop5elio-darZelio vidaus struktfiros tobulinimo;

40.4. svarsto Lop5elio-darZelio lesq naudoj imo klausimus;

40.5. turi teisg gauti visq informacij4 apie Lopselio-daraelio veikl4;

40.6. svarsto metodines tarybos, savivaldos institucijq ar Lop5elio-darZelio bendruomenes

nariu iniciatwas ir teikia Lop5elio -d ar Lelio direktoriui sirilymus ;
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40.7. i5klauso Lop5elio-darilelio 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 s4lygrl

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

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

41. Lop5elio-darLelio taryba ul. savo veikl4 vien4 kartq per metus atsiskaito

Lop5el io-d arlelio bendruomenei.

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

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

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

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

dalyvauj antys asmenys.

43 . Pedago gq tarybai vadovauj a Lop5eli o-d arlelio direktorius.

44. Pedagogq tarybos posedZius Saukia Lop5elio-darZelio direktorius. Posedis yra teisetas,

jei jame dalyvauja du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq

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

45. Pedagogq taryba:

45.1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;

45.2. analizuoja LopSelio-darZelio ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo bfidus;

45.3. analizuoja Lop5elio-darZelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4;

45.4. skatina naujoviq paiesk4 ir gerosios patirties sklaid4;

45.5. kartu su Lop5elio-darZelio logopedu, asmens sveikatos prieZi[ros 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-darZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

47. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

48. Lop5elio-darZelio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojami ir

kvalifikacijq kelia Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatSrta tvarka.
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VII SKYRIUS
LorSELro-DARZELTo ruRTAS, LESos, JU NAUDoJTMo rvARKA,

FINANSINES vEIKLos KoNTRoLE IR vEIKLos pnrnZrUnq.

49. Lop5elis-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 nustatyta tvarka.

50. Lop5elio-darZelio le5as sudaro:

50.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes

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

s4matas;

50.2. pajarrros uZ teikiamas paslaugas;

50.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

50.4. kitos teisetu bldu igytos leSos.

51 . Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

52. Lop5elio-darZelio tarybos siUlymu, jei yra. sutaupytq Lop5elio-darZelio fondo leSq,

darbuotojams gali bfti mokami priedai prie atlyginimq teises aktr4 nustatyta tvarka.

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

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

kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

54. Lop5elio-darZelio finansines operacijas atlieka biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigq

buhalterine apskaita".

55. Lop5elio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

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

Respublikos valstybes kontrole. LopSelio-d afielio veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Vilniaus

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

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. LopSelio-darLelio veiklos prieZi[r4

atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Informacija visuomenei apie Lop5elio-darileho veikl4 teikiama jq paskelbiant

Lop5elio-darlelio interneto svetaineje, prireikus teises aktq nustatyta tvarka istaigos savininko
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57. Prane5imai, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teises aktais reikia

paskelbti viesai, skelbiami valstybes imones Registry centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq vie5i prane5imai".

58. Lop5elio-darlelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Lop5elio-daraelio

savininko teises ir pareigas igyvendinandioji institucij a.

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

teises ir pareigas igyvendinandiosios institucijos, Lop5elio-darZelio direktoriaus ar

Lop5elio-d arilelio tarybos iniciatyva.

60. Lop5elio-darZelio nuostatq papildymai ar pakeitimai derinami su Lop5elio-d arLelio

taryba.

61. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas, Lop5elio-darielio

struktlros perfvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

9;u wor, .d // K^ no?v4,,y7
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