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I. BENDROSIOS NU OST ATOS 

1. Biudzetines [staigos Vilniaus lopselio-darzelio ,,Gluosnis" nuostatai (toliau - Nuostatai) 
reglamentuoja Vilniaus lopselio-darzelio ,,Gluosnis" (toliau - Lopselis-darzelis) teisine forma, 
priklausomybe, savininka, savininko teises ir pareigas [gyvendinancia institucija, buveine, Lopselio 
darzelio grupe, tipa, pagrindine paskirt], ugdymo kalba ir ugdymo formas, veiklos teisin] pagrinda, 
sritis, rusis, tiksla, uzdavinius, funkcijas, Lopselio-darzelio teises, veiklos organizavima ir valdyma, 
savivalda, darbuotoju priemimo i darba, jti darbo apmokejirno tvarka ir atestacija, lesu saltinius, jti 
naudojimo tvarka ir finansines veiklos kontrole, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo 
tvarka, 

2. Lopselio-darzelio oficialusis pavadinimas - Lopselis-darzelis ,,Gluosnis". Lopselis- 
darzelis [registruotas Juridiniu asmenu registre, kodas - Lopselio-darzelio veiklos 
koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir sporto 
departamentas. 

3. Lopselio darzelio istorija: Lopselis-darzelis [steigtas 2015 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto 
savivaldybes tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-2287 .Del Vilniaus lopselio-darzelio 
,,Gluosnis" steigimo ir nuostatu tvirtinimo". 

4. Lopselio-darzelio teisine forma - biudzetine [staiga, 
5. Lopselio-darzelio priklausomybe - Savivaldybes [staiga. 
6. Lopselio-darzelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe. 
7. Lopselio-darzelio savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Vilniaus miesto 

savivaldybes taryba (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), kuri: 
7.1. priima sprendima de! Lopselio-darzelio pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar 

likvidavimo, Lopselio-darzelio filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidzia 
likvidatoriu arba sudaro likvidavimo kornisija ir nutraukia jos [galiojimus; 

7.2. priima sprendima del Lopselio-darzelio buveines pakeitimo; 
.7.3. tvirtina ir keicia Lopselio-darzelio nuostatus; 
7.4. isduoda isankstinius sutikimus steigti Lopselio-darzelio patalpose treciuju asmenu 

buveines, taip pat isankstinius sutikirnus naudotis [staigos ir (ar) jos [steigto fondo (filialo) 
pavadinimu (jo dalirni) ir (ar) adresu; 

7.5. priima i pareigas iris jti atleidzia Lopselio-darzelio vadova; 
7.6. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos [statyrnuose ir siuose Nuostatuose jos 

kompetencijai priskirtus klausimus. Savininko teises ir pareigas [gyvendinancios institucijos 
sprendimai [forminarni rastu. 

8. Lopselio-darzelio adresas -Justiniski4. g. 65, LT-05100 Vilnius. 
9. Svietirno [staigos grupe - bendrojo ugdymo darzelis. 
10. Svietimo [staigos tipas - lopselis-darzelis. 
11. Lopselio-darzelio pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties, ikimokyklinis Ir 

priesmokyklinis ugdymas. 
12. Ugdymo kalba - lietuviu, 
13. Ugdymo forma= dienine. 
14. Lopselis-darzelis vykdo neformaliojo vaiku svietimo, ikirnokyklinio, priesmokyklinio 

ugdymo programas. 
15. Lopselis-darzelis yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspauda, atsiskaitomaja ir kitas 

saskaitas Lietuvos Respublikos [registruotuose bankuose, atributika, savo veikla grindzia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
nutarimais, svietimo ir mokslo ministro [sakyrnais, kitais teises aktais ir siais Nuostatais. 
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II. LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDA VINIAI, 
FUNKCIJOS, UGDYMOSI PASIEKIMUS JTEISINANCIT) DOKUMENTT) ISDAVIMAS 

16. Lopselio-darzelio veiklos sritis - ikimokyklinis, priesmokyklinis ugdymas. 
17. Lopselio-darzelio svietimo veiklos rusys: 
17.1. ikimokyklinio amziaus vaiku ugdymas, kodas 85.10.1 O; 
17.2. priesmokyklinio amziaus vaiku ugdymas, kodas 85.10.20. 
18. Kitos ne svietimo veiklos rusys: 
18.1. kitu maitinimo paslaugu teikimas, kodas 56.29; 
18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20. 
19. Lopselio-darzelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kulturinius 

poreikius, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrasias ir esmines 
kompetencijas, biitinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo prograrna, 

20. Lopselio-darzelio veikJos uzdaviniai: 
20.1. teikti vaikams kokybiska ikirnokyklini, priesrnokyklin] ugdyrna; 
20.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruornenes veiklai, atlikti visuornenes kultiirinio 

ugdymo funkcijas; 
20.3. uztikrinti sveika ir saugia ugdymo (-si) aplinka, 
21. [gyvendindamas pavestus uzdavinius, Lopselis-darzelis: 
21.1. vykdo ikimokyklin] ugdyma vadovaujantis Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 

ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengta ir steigejo pritarta programa, Priesrnokyklinis 
ugdymas organizuojamas vadovaujantis priesmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro. Atsizvelgdamas i Lopselio-darzelio 
bendruomenes reikmes, taip pat i vaiku poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja 
ugdymo turin]; 

21.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programa; 
21.3. vykdo ikimokyklinio, priesrnokyklinio ugdyrno programas, ugdymo sutartyse sutartus 

[sipareigojimus, uztikrina geros kokybes ugdyrna; 
21.4. sudaro palankias salygas ugdyti vaiku tautin], pilietin] sarnoningurna, puoseleti 

kulturine ir socialine branda, tenkinti saviugdos ir saviraiskos poreikius; 
21.5. sudaro salygas darbuotojams kelti kvalifikacija; 
21.6. uztikrina higienos normas, teises aktu reikalavimus atitinkancia sveika, saugia 

ugdymosi ir darbo aplinka; 
21.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams [gyvendinti reikiama materialine baze 

vadovaudainasis Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietirno 
aprupinimo standartais; 

21.8. organizuoja vaiku maitinima Lopselyje-darzelyje; 
21.9. vykdo kitas [statymu ir kitu teises aktu nustatytas funkcijas; 
21.10. ugdytiniams isduoda ugdymosi pasiekimus [teisinancius dokumentus Lietuvos 

Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

III. LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS 

22. Lopselis-darzelis, [gyvendindamas jam pavesta tiksla ir iskeltus uzdavinius, vykdydamas 
jam priskirtas funkcijas, turi teise: 

22.1. vykdyti neformaliojo svietimo programas; 
22.2. parinkti ugdymo (-si) ir veiklos budus; 
22.3. kurti naujus ugdymo (-si) modelius, uztikrinancius kokybiska ugdyma; 
22.4. bendradarbiauti su savo veiklai [takes turinciais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
22.5. vykdyti salies ir tarptautinius svietimo projektus; 
22. 7. gauti parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos [statyrno nustatyta tvarka; 
22.8. naudotis kitomis teises aktu suteiktomis teisemis. 
23. Lopselis-darzelis privalo: 
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23.1. uztikrinti Lietuvos Respublikos teises aktu reikalavimus atitinkancia sveika, saugia 

ugdymosi ir darbo aplinka; 
23.2. naudoti lesas Nuostatuose nurodytiems uzdaviniams [gyvendinti pagal asignavimu 

valdytojo patvirtintas programas; 
23.4. teikti savininko teises ir pareigas [gyvendinanciai institucijai ir kitoms Lietuvos 

Respublikos istatymu numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas; 
23.5. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises ak:tuose nustatytas pareigas. 

IV. LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZA VIMAS IRV ALDYMAS 

24. Lopselio-darzelio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus: 
24.1. Lopselio-darzelio strategin] plana, kuriam yra pritarusios Lopselio-darzelio taryba ir 

Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos [galiotas asmuo ir pagal metin] veiklos 
plana, kuriam yra pritarusi Lopselio-darzelio taryba ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji 
institucija ar jos [galiotas asmuo; 

24.2. kitus Lopselio-darzelio veikla reguliuojancius ir teises aktu nustatyta tvarka parengtus, 
suderintus ir patvirtintus aktus. 

25. Lopseliui-darzeliui vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso budu ir 
atleidziamas is jll Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka. 

26. Direktorius: 
26.1. suderines su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo [galiotu 

asmeniu, tvirtina Lopselio-darzelio struktura, Lopselio-darzelio darbuotoju pareigybiu sarasa, 
nevirsijant nustatyto didziausio leistino pareigybiu skaiciaus; 

26.2. tvirtina aukletoju, mokytoju ir darbuotoju pareigybiu aprasymus, Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso ir kitu teises aktu nustatyta tvarka priima i darba ir atleidzia is jo Lopselio-darzelio 
darbuotojus, skatinajuos, skiriajiems drausmines nuobaudas; 

26.3. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo 
sutartis Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka; 

26.4. suderines su Lopselio-darzelio taryba, tvirtina Lopselio-darzelio darbo tvarkos 
taisykles; 

26.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas 
visais su ugdymu (-osi) ir darbu susijusiais aspektais; 

26.6. organizuoja ir koordinuoja Lopselio-darzelio veikla pavestoms funkcijoms vykdyti, 
uzdaviniams [gyvendinti, analizuoja ir vertina Lopselio-darzelio veikla, materialinius ir intelektinius 
isteklius; 

26.7. Ieidzia [sakymus, kontroliuoja jl! vykdyrna, uztikrina, kad bun; laikomasi Lietuvos 
Respublikos [statyrnu, kitu teises aktu ir si4. Nuostatu; 

26.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodine taryba; 
26.9. Lopselio-darzelio vardu sudaro sutartis Lopselio-darzelio funkcijoms vykdyti; 
26.10. organizuoja Lopselio-darzelio dokumentu saugojirna ir valdyma teises aktu nustatyta 

tvarka; 
26.11. teises aktu nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopselio-darzelio turta, lesas ir jais 

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uztikrina jll 
optimal 4. valdyrna ir naudojima; 

26.12. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotoju profesiniu tobulejimu, sudaro 
jiems salygas kelti kvalifikacija, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galirnybe 
atestuotis ir organizuoja jll atestacija Lietuvos Respublikos svietirno ir mokslo ministro nustatyta 
tvarka; 

26.13. inicijuoja Lopselio-darzelio savivaldos instituciju sudaryma ir skatina j4. veikla; 
26.14. bendradarbiauja su ugdytiniu tevais (globejais, rupintojais), pagalba ugdytiniui, 

pedagogui ir Lopseliui-darzeliui teikianciornis [staigornis, aukstosiornis mokyklomis, teritorinemis 
policijos, socialiniu paslaugu, sveikatos [staigomis, vaiko teisiu apsaugos tamybomis ir kitomis 
institucijomis, dirbanciornis vaiko teisiu apsaugos srityje; 

26.15. atstovauja Lopseliui-darzeliui kitose institucijose; 
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26.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes 

[statyrna teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitu rinkiniai butu teisingi; 
26.17. uztikrina racionalu ir taupu les4. bei turto naudojima, veiksminga [staigos vidaus 

kontroles sistemos sukiirima, jos veikima ir tobulinirna; 
26.18. dal] savo funkciju teises aktu nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Lopselio-darzelio 

direktoriaus pavaduotoj ams; 
26.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas. 
27. Lopselio-darzelio direktorius atsako uz tai, kad Lopselyje-darzelyje butu laikomasi 

Lietuvos Respublikos [statymu ir kitu teises aktu, uz demokratin] Lopselio-darzelio valdyrna, 
bendruornenes nariu informavima, tinkama funkciju vykdyrna, nustatytu tikslu ir uzdaviniu 
[gyvendinima, Lopselio-darzelio veiklos rezultatus, uz gera ir veiksminga vaiko minimalios 
pri ezi Iiros priemoni 4. [gyvend inima, 

28. Lopselyje-darzelyje pedagogu metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagcgu 
metodines grupes ir metodine taryba. 

29. Metodines grupes nariai yra aukletojai, priesmokyklinio ugdymo pedagogai. Metodine 
grupe planuoja ugdymo turin]: aptaria vaiku ugdymosi poreikius ir susitaria del ilgalaikiu ir 
trumpalaikiu ugdornuju planu rengimo principu ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria j4. 
naudojima; [vertina ugdymo procese vaiku sukaupta patirti; pedagoginiu klausimu sprendimo bildus 
ir darbo rnetodika, Dalijasi geraja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kelirno poreikius, juos derina su 
Lopselio-darzelio veiklos tikslais; keiciasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siulymus metodinei 
tarybai de! ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei 
vadovauja grupes nariu isrinktas vadovas. Metodines grupes veikla koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui. 

30. Metodines tarybos narius renka pedagogu taryba slaptu balsavimu. Ja sudaro 5 nariai. 
Metodine taryba nustato pedagogu metodines veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujoviu 
diegima Lopselyje-darzelyje, metodiniu grupiu bendradarbiavima, gerosios pedagogines patirties 
sklaida, bendradarbiavima su pedagogu asociacijomis, kitomis nevyriausybinernis organizacijomis, 
svietimo pagalbos [staigornis, prireikus vertina aukletoju metodinius darbus ir praktine veikla, 
nustato aukletoju kvalifikacijos kelimo prioritetus, teikia metodinerns gruperns siiilymus de! veiklos 
tobulinimo, Lopselio-darzelio direktoriui - de! turinio formavimo ir ugdymo organizavimo 
gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariu isrinktas vadovas. Jos veikla koordinuoja 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

31. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Lopselio 
darzelio direktorius gali organizuoti pedagogu ir svietimo pagalbos specialistu, kuriu veikla susijusi 
su nagrinejarnu klausimu, pasitarimus. 

V. LOPSELIO-DARZELIO SA VIV ALDA 

32. Lopselio-darzelio taryba yra auksciausia Lopselio-darzelio savivaldos institucija. 
Lopselio-darzelio taryba telkia Lopselio-darzelio ugdytiniu, pedagogu, tevu (globeju, rupintoju) 
bendruornene, vietos bendruornene demokratiniam Lopselio-darzelio valdymui, padeda spresti 
Lopseliui-darzeliui aktualius klausimus, atstovauti teisetiems [staigos interesams. 

33. Lopselio-darzelio taryba sudaroma is ugdytiniu tevu (globeju, rupintoju) ir pedagogu. 
Lopselio-darzelio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. 

34. I Lopselio-darzelio taryba lygiomis dalimis (4+4) tevus (globejus, nipintojus) deleguoja 
visuotinis tevu (globeju, rupintoju) susirinkimas, pedagogus - pedagogu taryba. 

35. Lopselio-darzelio tarybos posedziai saukiami ne reciau kaip du kartus per metus. Posedis 
teisetas, jei jame dalyvauja ne maziau kaip du trecdaliai nariu, Nutarimai priimami posedyje 
dalyvaujanciu balsu dauguma. Lopselio-darzelio direktorius tarybos posedziuose gali dalyvauti 
kviestinio nario teisemis. 

36. Lopselio-darzelio tarybai vadovauja pirmininkas, isrinktas slaptu balsavimu Lopselio 
darzelio tarybos posedyje. 

3 7. Lopselio-darzelio taryba: 
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3 7. I. teikia siulymus del Lopselio-darzelio strateginiu tikslu, uzdaviniu ir jll [gyvendinirno 

priernoniu; 
37.2. pritaria Lopselio-darzelio strateginiam planui, Lopselio-darzelio metiniam veiklos 

planui, Lopselio-darzelio nuostatams, Lopselio-darzelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems 
Lopselio-darzelio veikla reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopselio-darzelio 
direktoriaus; 

37.3. teikia Lopselio-darzelio direktoriui siillymus de! Lopselio-darzelio nuostatu pakeitimo 
ar papildymo, Lopselio-darzelio vidaus struktiiros tobulinimo; 

37.4. svarsto Lopselio-darzelio lesu naudojimo klausimus; 
37.5. isklauso Lopselio-darzelio metines veiklos ataskaitas ir teikia Lopselio-darzelio 

direktoriui siiilyrnus del Lopselio-darzelio veiklos tobulinimo; 
37.6. turi teise gauti visa informacija apie lopselio-darzelio veikla; 
3 7. 7. gali sustabdyti kitu Lopselio-darzelio savivaldos instituciju sprendirnu [gyvendinima, 

kol j4. teisingurna ir teisetuma istirs kompetentingos institucijos; 
37.7. teikia siulyrnus Lopselio-darzelio savininko teises ir pareigas [gyvendinanciai 

institucijai de! Lopselio-darzelio materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo; 
37.8. svarsto metodines tarybos tevu (globeju, rupintoju) savivaldos instituciju ar Lopselio 

darzelio bendruornenes nariu iniciatyvas ir teikia Lopselio-darzelio direktoriui siiilymus; 
37.9. teikia siiilyrnus de! Lopselio-darzelio darbo tobulinimo, saugiu ugdytiniu ugdymo ir 

darbo S<llYgll sudarymo, talkina formuojant Lopselio-darzelio materialinius, finansinius ir 
intelektinius isteklius; 

3 7.10. svarsto Lopselio-darzelio direktoriaus teikiamus klausimus. 
38. Lopselio-darzelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja Lietuvos 

Respublikos teises aktams. 
39. Lopselio-darzelio taryba uz savo veikla viena karta per metus atsiskaito Lopselio 

darzelio bendruomenei. 
40. Pedagogu taryba - nuolat veikianti Lopselio-darzelio savivaldos institucija pedagogu 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spresti, Ja sudaro Lopselio-darzelio direktorius, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopselyje-darzelyje dirbantys pedagogai, sveikatos 
prieziuros specialistai, svictimo pagalba teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese 
dalyvaujantys asmenys. 

41. Pedagogu tarybai vadovauja Lopselio-darzelio direktorius. 
42. Pedagogu tarybos posedzius saukia Lopselio-darzelio direktorius. Posedis yra teisetas, 

jei jame dalyvauja du trecdaliai pedagogu tarybos nariu, Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiu 
nariu balsu dauguma. Pedagogu taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktu nustatytais ir 
Lopselio-darzelio direktoriaus teikiamais klausimais. 

43. Lopselio-darzelio vaiko geroves komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti ir 
koordinuoti prevencin] darba, svietimo pagalbos teikima, saugios ir palankios vaiko ugdymui 
aplinkos kiirima, svietimo prograrnu pritaikyma ugdytiniams, turintiems specialiuju ugdymosi 
poreikiu, atlikti ugdytinio specialiuju ugdymosi poreikiu (isskyrus poreikius, atsirandancius de! 
isskirtiniu gabumu) pirmin] [vertinima ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

44. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos svietimo [statymu, kitais 
[statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo 
ministerijos teises aktais ir siais Nuostatais. 

VI. DARBUOTOJTJ PRIEMIMAS J DARB;\, JV DARBO APMOKEJIMO 
TV ARKA IR ATESTACIJA 

45. Darbuotojai i darba Lopselyje-darzelyje priirnami tr atleidziami is jo Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso ir kitu teises aktu nustatyta tvarka. 

46. Lopselio-darzelio darbuotojams uz darba mokoma Lietuvos Respublikos [statymu ir kitu 
teises aktu nustatyta tvarka. 

47. Lopselio-darzelio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojami tr 
kvalifikacija kelia Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
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VII. LOPSELIO-DARZELIO TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, 

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA 

48. Lopselis-darzelis valdo patikejirno teise perduota Vilniaus miesto savivaldybes turta, ji 
naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos [statymu, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 
sprendimu ir kitu teises aktu nustatyta tvarka. 

49. Lopselio-darzelio lesas sudaro: 
49.1. valstybes biudzeto specialiuju tiksliniu dotaciju Vilniaus miesto savivaldybes 

biudzetui skirtos lesos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas 
samatas; 

49.2. pajamos uz teikiamas paslaugas; 
49.3. fondu, organizaciju, kitu juridiniu ir fiziniu asmenu dovanotos ar kitaip teisetais budais 

perduotos lesos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus; 
49.4. kitos teisetu budu [gyros lesos. 
50. Lesos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka. 
51. Lopselio-darzelio tarybos siulyrnu, jei yra sutaupytu Lopselio-darzelio fondo lesu, 

darbuotojams gali biiti mokami priedai prie atlyginirnu teises aktu nustatyta tvarka. 
52. Lopselis-darzelis buhalterine apskaita organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko 

Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka. Lopselio-darzelio finansine veikla 
kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka. 

53. Lopselio-darzelio finansines operacijas atlieka biudzetine [staiga .Biudzetiniu [staigu 
buhalterine apskaita. 

54. Lopselio-darzelio veikla priziuri Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija, 
prireikus pasitelkdama isorinius vertintojus. 

VIII. VIESV PRANESIMV SKELBIMO TV ARKA 

55. Pranesimai, kuriuos pagal siuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises aktus reikia 
paskelbti viesai, skelbiami Lopselio-darzelio interneto svetaineje, prireikus teises aktu nustatyta 
tvarka [staigos savininko teises [gyvendinancios institucijos interneto svetaineje. 

56. Pranesimai apie Lopselio-darzelio likvidavima, reorganizavima bei kitais Lietuvos 
Respublikos biudzetiniu [staigu ir kituose [statymuose numatytais atvejais [statymu nustatyta tvarka 
ir terminais skelbiami viesai spaudoje (dienrastyje ,,Lietuvos rytas") ir (arba) pranesarna visiems 
[statyrnu numatytiems asmenims pasirasytinai ir (arba) registruotu laisku. Pranesirnuose turi biiti 
nurodyta visa informacija, kuria pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir 
Lietuvos Respublikos biudzetiniu [staigu [statymas 

IX. BAIGIAMOSIOS NU OST ATOS 

57. Lopselio-darzelio nuostatams, j4. pakeitimams, papildymams pritaria Lopselio-darzelio 
taryba, tvirtina Lopselio-darzelio savininko teises [gyvendinanti institucija. 

58. Lopselio-darzelio nuostatai keiciami ir papildomi lopselio-darzelio savininko teises 
[gyvendinancios institucijos, Lopselio-darzelio direktoriaus ar Lopselio-darzelio tarybos iniciatyva. 

59. Lopselio-darzelis registruojamas Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka. 
60. Lopselis-darzelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos 

Respublikos teises aktu nustatyta !:"~!"~i;i,,":~.,, ••.. 
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