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ELEKTRENU LOPSELIO-DARZELIO,,PASAKA"
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" nuostatai (toliau

-

Nuostatai) reglamentuoja
Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybE,
savinink4, savininko teises ir pareigas fgyvendinandi4 institucij4, buveing, lopielio-darZelio grupg,
tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4, veiklos teisini pagrind4, sriti, rii5is, tiksl4, uZdavinius,
funkcijas, lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4,
darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo
tvarka ir finansines veiklos kontrolg, vie5os informacijos skelbimo viet4, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Lop5elio-darLelio oficialusis pavadinimas - Elektrenq lop5elis-darZelis ,,Pasaka"
trumpasis pavadinimas - lopSelis-darZelis ,,Pasaka". LopSelis-darZelis iregistruotas Juridiniq
asmenq registre, kodas 190649726.
3. Lop5elis-darZelis isteigtas 1988 m. birLelio

4. Teisine forma

-

2l

d.

biudZetine istaiga, priklausomybe

-

Elektrenq savivaldybes lop5elis-

darZelis.

5. Savininke - Elektrenq savivaldybe.
6. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

kuri:

-

Elektrenq savivaldybes taryba,

tvirtina lop5elio-darZelio Nuostatus;
6.2. priima ipareigas ir i5 jq atleidLia lop5elio-darZelio direktoriq;
6.3. priima sprendim4 del lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;
6.4. priima sprendim4 del lop5elio-darLeho reorganizavimo ar likvidavimo;
6.5. priima sprendim4 del lop5elio-darLelio filialo steigimo irjo veiklos nutraukimo;
6. 1.

6.6. skiria

ir

atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4

ir nutraukia jos

igaliojimus;

6.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Lop5elio-darLelio buveine - Saules g.2,LT-26121 Elektrenai.
8. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
9. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis.

10. Mokymo kalba- lietuviq.
1 1. Lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklinio ugdymo ir prie5mokyklinio ugdymo programas.

12. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Elektrenq
savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje
iregistruotuose bankuose. Savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro
isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II.

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITYS IR R
UZDAvINIAI. FUNKcIJoS. MoKYMoSI PAS
DOKUMENTU ISDAVIMAS

ITEISIN
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- Svietimas.
14. Pagrindine lop$elio-darZelio veiklos rii5is
13. Lop5elio-darZelio veiklos sritis

-

ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas,

kodas 85.10.10.

15. Kitos Svietimo veiklos r[SYs:
15.1. priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10'20;
15.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
15.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
15.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
15.5. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
16. Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:
16.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma

ir

eksploatavimas, kodas

68.20:'
16.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29.
17. Lop5elio-darLelio

veiklos tikslas

ikimokyklini ir prieimokyklini ugdym4.

-

teikti saugq, kokybi5k4, vaiko raid4 atitinkanti

Lop5elio-darZelio uZdaviniai:
18.1. bendradarbiaujant su Seima, pletoti vaikq intelektines, emocines ir fizines galias,
lemiandias jq asmenybes raid4 ir socializacijos sekmg;
18.2. tenkinti vaikq paZinimo, lavinimosi, bendravimo, saviraiSkos ir saugumo poreikius;
I 8.

18.3. puoseleti vaiko individualum4, teikti pagalb4 vaikams, turintiems kalbos ir
komunikacijos ar kitq raidos sutrikimq;
18.4. uZtikrinti saugi4, palanki4 vaikq sveikatai ugdymo(si) aplink4.
19. Lop5elis-darZelis, lgyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlieka Sias
funkcijas:

ikimokyklini ugdym4 vaikams nuo 1 iki 5 metq;
1g.2. teikia prie5mokyklini ugdym4 vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6
metai. Prie5mokyklinis ugdymas gali bUti teikiamas ir 5 metq vaikui tevq pra5ymu, jei toki ugdymq
19.1. teikia

rekomenduoja Pedagogine psichologine tarnyba. Prie5mokyklinio ugdymo trukme

19.3. vykdo ikimokyklinio

ir

-

vieni metai;

priesmokyklinio vaikq ugdymo sutartyse sutartus

lsipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

19.4. formuoja ugdymo turini, atitinkanti pagrindines Svietimo nuostatas, individualius
vaikq bei jq tevq (globejq) poreikius;
19.5. uZtikrina higienos norrnq, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
ugdymosi ir darbo aplink4;
19.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
speciali4j4 pagalb4, vykdo vaiko minimalios prieZiiiros priemones;
iO.Z. luerti"i ugdytiniq specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria Svietimo pagalb4 teises
aktq-nustatyta tvarka;
19.8. teises aktq nustatyta tvarka tevq (globejq) pageidavimu organizuoja mokamq
papildomq paslaugq teikim4 (ekskursijq, klubq, bureliq ir kt.);
I g .9 . or ganizuoj a lop 5e lio-darZe lio bendruomene s kulttiring veikl4 ;
19.10. dalyvauja projektuose, ivairiose programose, ugdymo pasiekimq tyrimuose;
l9.i l. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalytis gerqa patirtimi;
lg.l2.kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazg,
vadovaujantis Lietuvos R-espublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo apr[pinimo
standartais;
19.13. atlieka lopSelio-darZelio veiklos kokybes isivertinim4 Svietimo

nustatyta tvarka;
19.l 4. organizuoja ugdytiniq maitinim4 lop5elyj e-datLelyie;

i9.15. viesai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4
19.16. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funk

ir mokslo ministro

I
ilI.

{

LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. Lop5elis-darZelis, lgyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg teises aktq nustatyta tvarka:
20.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir btidus;
20.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;
20.3.bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
20.7.naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

l. Lop5elio-darZelio pareigos:
21.1. u1til<rinti kokybiSk4 ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programq vykdym4;
21.2. sudaryti higienos norrnas atitinkandias ugdymo s4lygas;
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21.3. uZtikrinti saugi4, sveik4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems lprodiams aplink4;

21.4. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4 pastebejus smurt4, patydias, prievart4, seksualini ar
pobiidZio
kitokio
i5naudojim4, apie tai informuoti lop5elio-darLelio vadov4, Vaiko teisiq apsaugos
skyriq;
21.5. uLtikrinti veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4;
21.6. fipintis pedagogq ir kitq ugdymo proceso dalyviq kvalifikacijos kelimu;
21.7 . vielai skelbti informacijq apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;
21.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teises aktuose.

ry. LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
22. L oplelio - darZe I io

v e ikl

a organizuoj am a p agal :

22.1. direktoriaus patvirtint4 lop5elio-darZelio strategini plan4, kuriam yra pritarusios
lop5elio-darZelio taryba ir Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija arba jos igaliotas asmuo;

22.2. direl<toriaus patvirtint4 lop5elio-darZelio metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi
lopdelio-darZelio taryba.

23. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, skiriamas

i

pareigas konkurso budu ir

atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Direktoriaus pareigybes apraiymas tvirtinamas teises
aktq nustatyta tvarka.
24. Dtel<torius atskaitingas'ir pavaldus Elektrenq'savivaldybes tarybai, vykdo nuolatinio

pobiidZio mero

ir

vienkartinio pobtidZio mero (pavaduotojo), administracijos direktoriaus

(pavaduotojo), Elektrentl savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedejo
pavedimus pagal kompetencij4, teises aktuose numatytas pareigas.
25. Lop5elio-darZelio direktoriaus vadybing veikl4 koordinuoj a Skyrius.
26. Dir ektoriaus kompetencij a ir pareigos :
26.1. vadovauja rengiant, tvirtinant ir vykdant lop5elio-darZelio strategini plan4, metini
veiklos plan4, Svietimo ir ugdymo programas;
26.2. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidLia pedagogus, kitus ugdymo procese
dalyvaujandius asmenis bei aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;
26.3 . or ganizuoja lop5e lio-darZe I io ve iklo s kokybe s ! sivertinim4;
26.4. analizuoja lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq b0klE ir atsako uZ veiklos
rezultatus;
26.5. inicijuoja lop5elio-darZelio darbuotojq etikos nonnq
laikomasi;
26.6. vykdo Vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatyme
ltE;

ir

"/<
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26.7. suderings teises aktq nustatyta tvarka, tvirtina lop5elio-darZelio struktiir4 ir
pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
26.8. suderings su lop5elio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisykles;
26.9. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
s4lygas visais su ugdymu (si) ir darbu susijusiais aspektais;
2 6. | 0 . leidLia i sakymus, kontro I iuoj a j q vykdym4 ;
26.11. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
26.12. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
26.13. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti;
26.14. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta
tvarka;
26.15. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-darZelio turt4, le5as ir jais
disponuoja, rupinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina
jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
26.16. riipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq
atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.17 . bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais), pagalb4 ugdytiniui, pedagogams ir
lop5eliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, Vaiko teisiq apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;
26.I 8. atstovauj a lop5eliui-darZeliui kitose institucij ose ;
26.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
27. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq laikym4si lop5elyj e-darLelyje, uZ demokratini lop5elio-darZelio valdym4, bendruomenes nariq
informavim4, tinkam4 funkcijrl atlikim4, nustatytq lop5elio-darZelio tikslq ir uZdaviniq
igyvendinim4, lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, ui. ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios
prieZilros priemoniq organizavim4.
28. Lop5elyje-darZelyje veikia metodine grupe. Metoding grupg sudaro visi lop5eliodarLelio pedagogai, logopedas. Metodine grupe veikia pagal lop5elio-darZelio direktoriaus
patvirtint4 metodines grupes veiklos plan4. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
29. Metodine grupe:
29.1. tariasi del ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybes ir naujovirl diegimo,
individualiq ugdymo programq rengimo principq ir tvarkos, ugdymo proceso apriipinimo;
29.2. aptaria lop5elio-darZelio pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, derina juos
su lop5elio-darZelio veiklos tikslais;
29.3. inrcijuoja gerosios patirties sklaid4, pedagogq bendradarbiavim4 su kitq istaigq
metodinemis grupemis, mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis,
Svietimo pagalbos istaigomis;
29.4. aptaria naujus teises aktus, metodikos naujoves;
29.5. vertina pedagogq metodinius darbus, stebi prakting veikl4, j4 aptaria;
29.6. nagrineja ugdymo sekmingum4, aptaria ugdytiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
bfidus, dalijasi gerqa patirtimi.

V. LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

-

3 0. Lop5elyj e-darLelyje veikia Sios savivaldos institucij
Taryba), Mokytojq taryba, grupiq tevq komitetai.

os

:

lopielio-da

31. Taryba yra auk5diausia lop5elio-darZelio savivaldos institucija, renkama dvejiems
metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujant! personal4, tevus (globejus) demokratiniam
lop$elio-darZelio valdymui, padeda sprgsti aktualius klausimus.

32. Taryb4"sudaro 12 lopSilio-darZelio bendruomenes nariq. Seiis tevus (globejus)
grupiq ievq komitetq susirinkimas, 5e5is pedagogus - Mokytojq taryba.
deleguoja
- " 3a.
Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame Tarybos
posedyje.
34. PosedZius Saukia Tarybos pirmininkas.
35. per metus organizuojami ne maZiau kaip du Tarybos posedZiai' Lopielio-darZelio
gali bUti
direktorius tarybos posedZluose gali dalyvauti kviestojo nario teisemis. posedZius
kviediami lop5elio-darZelio remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys'
36. posedis teisetas, ;ei .lame dalyva-uja ne maLiau ka\p 213 nariq. Nutarimai priimami
Tarybos posedyje dalyvaujandlq 6alsq dauguma. Nutarimai yra teiseti, jei neprieitarauja teises

I

aktams.

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

lopSelio-darZelio bendruomends nariams.
jis atsistatydina.
38. Tarybos nario lgaliojimai nutriiksta, kai pasibaigia igaliojimq laikas ar
39. Tarybos funkcijos:

jq
39.1. teikia siiilymus direktoriui del lop5elio-darLelro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir
igyvendinimo priemoniq, vidaus strukt[ros tobulinimo;
39.2. pritaria lop5elio-darLelio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos
taisyklems, kitiems lopielio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams;
39.3. isklauso lop5elio-darZelio metinE veiklos ataskait4 ir teikia sillymus direktoriui del
ugdymo(si) ir darbo s4lygq sudarymo;
veiklos tobulinimo, saugiq
39.4. svarsto lopSelio-d arLelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siiilymus
direktoriui;
39.5. deleguoja atstovus ikomisijas, darbo grupes;

39.6. teikia .inly-r6 Eiektrenq savivaldybes tarybai del lop5elio-darZelio materialinio
aprlpinimo, veiklos tobulinimo;
39.7. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais, ar lop5elio-darZelio direktoriaus
teikiamais klausimais.
40. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendiilsiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro lop5elio-darZelio direktorius,
iirektoriaus pavaduotojar ,rgdyrnui, visi lop5elyj e-darLelyie dirbantys pedagogai, logopedas ir kiti
tiesio giai ugdymo procese dalyvauj antys asmenys.
- 4l.Mokytojq tarybaivadovauja lopSelio-darZelio direktorius.
42. posdd1iai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, bet ne rediau kaip
vien4 kart4 per kewirt!. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai
Mokytojq tarybos nariq.
43. PosedZius Saukia lop5elio-darZelio direktorius' Apie posedZio laik4 ir svarstYti
parengtus klausimus direktorius informuoja Mokytojq tarybos narius ne veliau kaip prie5 3 dienas
iki posedZio pradZios. { Mokytojq tarybos posedZius gali buti kviediami kitq savivaldos institucijq
atstovai, visuomenes sveikatos prieZilros specialistas.
44. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq Mokytojq tarybos nariq balsq
dauguma.

45. Mokytojq tarybos funkcijos:

optimalq ugdymo s*lygq sudarym4,
veiklos tobulinimo budus;
ugdymo
kitq
plano,
metinio
45.2. teikia riuly-ur del lop5elio-darZelio strateginio
94P#S\o.ir
xvaik
YalKil
top5elio-darZelio ugdymo proces4 reglamentuojandiq dokumentq rengimo i
panaudojimo
ir
kaupimo
informacijos
puzungor ir pasiekimq vertinimo,

45.1. svarsio

programq

igyvendinim4,
"gay-o
turinio atnaujinim4, vaikqugdymo(si) rezultatus, pedagogines
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45'4. sprendLiavaikt4 sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

45.5' svarsto lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo rezultatus bei i5vadas, susitaria del

veiklos tobulinimo;
45.6' i5klauso Vaiko geroves komisijos ir pagalbos vaikui specialistq metines veiklos
ataskaitas, teikia sifilymus;
45.7. deleguoja atstovus iTarybq, Mokytojq atestacijos komisij4;
45.8. svarsto ir priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar direktoriaus teikiamais,
klausimais.
46. Grupes tevq komitet4 sudaro 3 nafiai, vieniems metams i5rinkti mokslo metrl pradZioje
grupes tevq (globejq) susirinkime balsq dauguma.
47. Grupes tevq komitetas:
47.1. aptatia su grupes darbuotojais vaikq lankomumo, elgesio, pal.angumo, saugumo,
maitinimo ir kitus klausimus;
47.2. padeda organizuoti grupes renginius, i5vykas, kurti edukacines aplinkas;
47 .3. inicrjuoja paramos lop5eliui-darZeliui teikim4;
47.4. teikia siDlymus lopselio-dafielio Tarybai ir direktoriui;
47.5. Grupes tevq komitetas mokslo metrl pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq
(globejq) susirinkimui.
48. Lop5elyje-darl.elyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, lopSelio-darZelio
bendruomenes nariai gali burtis i ivairiq interesq grupiq (pedagogq, tevq ai globejLD asociacijas,
sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius iifun{ci;as

\rI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
49. Darbuotojai i darb4 lop5elyje-dar1,elyje priimami

ir

atleidLiami iS

jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
50. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka.
51' Lop5elio-darZelio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir Svietimo pagalb4
teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos nespuUlit<os Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.

\TI. LOPSELIO-DARZNNTO TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VfIKLOS PRIEZIORA
52. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir

disponuoja juo istatymq ir Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
53. Lop5elio-darZelio leSos:
53.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos lesos
ir Elektrenq savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
53.2.tevq imokos uZ vaikq i5laikym4;
53.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
b[dais perduotos leSos, tikslines paskirties leios pagal pavedimus;
53.4. kitos teisetu bDdu igytos le5os.
5 4. Lopselio-darZel io le5os naudoj amos teises aktq nustaty ta
tv arka.

55. Lopielis-darZelis yra paramos gavejas. Paramos le5os naudojamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymu ir kitais teises aktais
56. Lopielis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing
teises aktq nustatyta tvarka.
57. Lopselio-darZelio finansines veiklos kontrorg vykdo valstybes
savivaldybes kontroles ir audito tamybabei kitos savivaldybes
lgaliotos inst

58. LopSelio-darLelio veiklos prieZiiir4 atlieka Elektrenq savivaldybes administracijos
_
Svietimo skyrius.

VIII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing, atitinkandi4 Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytus reikalavimus.
60. Informacija apie lop5elio-darteho veikl4, kuri4, remiantis Lietuvos Respublikos teises
aktais, reikia paskelbti vieSai, skelbiama lop5elio-darZelio interneto svetaineje.
61. Nuostatus tuirtina Elektrenq savivaldybes taryba.

62. Nuostatai keidiami ir papildomi Elektrenq

savivaldybes tarybos, Elektrenq

savivaldyb€s administracijos, lop5elio-darZelio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva. Nuostatus tvirtina
Elektrenq savivaldybes taryba.
63. Nuostatai registruojami teises aktq nustaQrta tvarka.

64.

Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas

ar pertvarkomas

Elektrenq
ir kitq

savivaldybes tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Svietimo istatymo
teises aktq nustatyta tvarka.

DOKUMENTAMS

