
 PATVIRTINTA 

 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

 2014 m.  spalio 22 d.                                      

 sprendimu Nr. 1-2069 

 
 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS“ 
 

N U O S T A T A I  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus lopšelio-

darželio „Vėjelis“ (toliau - Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą 

ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, darželio teises, veiklos 

organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir 

atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Darželio veiklos 

kontrolę.  

2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“, trumpasis 

pavadinimas – lopšelis-darželis „Vėjelis“. Darželis  įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, kodas - 190032899. 

   3. Darželis  įsteigtas 1988 m. lapkričio 1 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto potvarkiu 

Nr. 466 p., suteikiant Nr. 169. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu 

Nr. 225 darželiui suteiktas pavadinimas - Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“. 

4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

5. Darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga. 

6. Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. 

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, 

adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Ji:  

7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; 

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; 

7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; 

7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo; 

7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jos veiklos nutraukimo; 

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos 

įgaliojimus; 

         7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai 

priskirtus klausimus.  

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu. 

9. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.  

10.  Darželio buveinė – Gabijos g. 21, LT-06109 Vilnius.   

11.  Darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

12.  Darželio tipas – lopšelis-darželis.  

         13. Darželio  paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga, lopšelis-darželis. 

14. Ugdymo kalba – lietuvių, lenkų, rusų. 

15. Ugdymo forma – dieninė. Ugdymo proceso organizavimo būdas – kasdienis.  

16. Vykdomos ugdymo programos – neformaliojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, kitos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 
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17. Darželis yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos 

Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

 

 

 

II. DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

 

18. Darželio veiklos sritis – švietimas, kodas – 85. 

19. Darželio švietimo veiklos rūšys: 

19.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.10; 

19.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.20; 

20. kitos švietimo veiklos rūšys - švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 

21.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 

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

22. Darželio veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti 

kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir 

mokymuisi visą gyvenimą. 

23. Darželio veiklos uždaviniai: 

         23.1. teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą; 

23.2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

23.3. teikti vaikams reikiamą pagalbą; 

23.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką. 

24. Darželis, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius: 

24.1 vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta ikimokyklinio ugdymo 

programa. Atsižvelgdamas į bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, 

konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

24.2. rengia strateginį veiklos planą, ikimokyklinio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų 

švietimo programas; 

24.3. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, atlieka 

vaikų sveikatos bei prevencinę priežiūrą ir aprūpina minimaliomis sveikatos priežiūros 

priemonėmis; 

24.4. įvertina vaikų specialiuosius ugdymo (-si) poreikius, esant reikalui nukreipia į 

atitinkamas tarnybas;    

24.5. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas 

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

24.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesines kompetencijas; 

24.7. užtikrina higienos normas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią 

sveiką, saugią ugdymo(-si) ir darbo aplinką; 

24.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo 

aprūpinimo standartais; 

24.9. organizuoja mokinių maitinimą Darželyje; 

24.10. viešai skelbia informaciją apie Darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;  

24.11. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 
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III. DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

25. Darželis, įgyvendindamas siektinus tikslus ir uždavinius, vykdydamas jam priskirtas 

funkcijas, turi teisę: 

25.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo veiklos būdus; 

25.2. kurti naujus ugdymo modelius, užtikrinančius kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą; 

25.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

25.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;  

25.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

26. Darželio pareiga užtikrinti: 

26.1. sveikas ir saugias ugdymo (-si) sąlygas ir aplinką; 

26.2. ugdymo programų vykdymą; 

26.3. atvirumą vietos bendruomenei; 

26.4. ugdymo sutarties sudarymą ir sutarties įsipareigojimų vykdymą; 

26.5. užtikrinti ugdymo kokybę pagal Lietuvos valstybės nustatytus išsilavinimo standartus. 

 

 

IV. DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS  

 

          27. Darželis yra bendrosios paskirties. 

          28. Darželio struktūra:  

          28.1. lopšelis – 1,5–3 metų vaikams; 

          28.2. darželis – 3–4 (5) metų vaikams; 

          28.3. priešmokyklinio ugdymo grupė(-ės) – 5(6)-7 metų vaikams.  

          29. Vaikų grupės komplektuojamos iš to paties ar skirtingo amžiaus vaikų. 

          30. Į Darželį vaikai priimami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, ugdymo 

sutartys sudaromos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

          31. Darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos  rekomenduojamomis  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis,  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytais pagrindiniais švietimo sistemos principais ir 

uždaviniais, Darželio strateginiu planu bei Darželio metiniu veiklos planu. 

          31. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus: 

          31.1. Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Lopšelio-darželio taryba ir 

Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo ir pagal metinį veiklos 

planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba; 

           31.2. kitus Lopšelio-darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, 

suderintus ir patvirtintus aktus. 

           32. Darželio pedagogų metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodinė taryba. Metodinės 

tarybos nariai yra auklėtojai ar kiti pedagogai. Metodinė taryba planuoja ugdymo turinį: aptaria 

vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų dalykų planų rengimo 

principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese 

mokinių sukauptą patyrimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo grupėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo 

metodikos; aptaria vaikų elgesį; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, 

juos derina su Darželio veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus 

direktoriui dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, atlieka kitus darbus. 

Metodinei tarybai vadovauja jos išrinktas vadovas, kuris šaukia posėdžius. Metodinės tarybos 

veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo 

proceso organizavimo klausimais Darželio direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo 

specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 
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            33. Darželiui vadovauja direktorius , skiriamas į šias pareigas ir atleidžiamas iš jų 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

            34. Direktorius: 

            34.1. telkia Darželio bendruomenę Lietuvos Respublikos švietimo numatytoms nuostatoms, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Darželio veiklos 

programai įgyvendinti; vadovauja Darželio pedagogų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia 

svarstyti jo tobulinimo būdus; 

             34.2. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu 

asmeniu, tvirtina Darželio vidaus struktūrą, darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

            34.3. kartu su Darželio bendruomene numato Darželio veiklos kryptis, rengia veiklos 

programą, strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, metų veiklos sąvadą (ataskaitą) ir 

teikia pritarti Darželio tarybai; 

           34.4. aiškina Darželio bendruomenės nariams valstybinę bei Vilniaus miesto savivaldybės 

švietimo politiką, numato visuomenės poreikius, atitinkančius Darželio veiklos tikslus, inicijuoja 

veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą; 

           34.5. puoselėja demokratinius Darželio bendruomenės narių santykius; 

           34.6. rūpinasi pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimu, sudaro sąlygas ir skatina juos 

atestuotis; 

           34.7. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vaiko teisių apsaugos tarnyba, Darželio 

rėmėjais, visuomene; kuria palankią socialinę kultūrinę aplinką ir Darželio modelį; 

           34.8. rūpinasi Darželio intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų 

panaudojimu; 

           33.9.    sudaro sąlygas specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

           34.10.  sudaro metinę Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, teikia ją Darželio tarybai pritarti; 

           34.11. skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso nustatyta tvarka; 

           34.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, priima ir atleidžia iš darbo 

pedagoginį ir aptarnaujantį personalą; 

           34.13. sudaro sąlygas valstybinės švietimo priežiūros institucijų, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus, 

pedagogų ir vadovų atestacijos komisijų specialistams stebėti Darželio ir pedagogų veiklą; 

           34.14. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 

smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai praneša suinteresuotoms 

institucijoms, tėvams (globėjams); 

           34.15. atstovauja Darželiui kitose institucijose, palaiko ryšius su švietimo valdymo 

institucijomis; 

           34.16.   kontroliuoja Darželio darbuotojų veiklą; 

           34.17. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme 

nustatytas funkcijas; 

           34.18. atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, atsiskaito už nuveiktą darbą Darželio 

bendruomenei, steigėjui, visuomenei; 

           34.19. atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje; 

           34.20. atsako už Darželio veiklos rezultatus; 

           34.21. atsako už visą įstaigos veiklą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar 

kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikų gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai. 

           35. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

           35.1. organizuoja ugdymo programų, planų, projektų rengimą ir įgyvendinimą; 

           35.2. analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, atlieka ugdymo proceso priežiūrą, 

inicijuoja ir organizuoja vidaus auditą, teikia pedagogų tarybai svarstyti analitinės-tiriamosios 

veiklos medžiagą; 
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           35.3. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir 

pedagogų veiklą reglamentuojantys dokumentai, rengia pedagogų atestacijai reikalingus 

dokumentus, teikia juos Darželio direktoriui tvirtinti; 

           35.4. organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą, inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų 

integravimo programų rengimą; 

          35.5. skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam 

bendradarbiavimui, atestavimuisi; 

          35.6. organizuoja pedagogų, vaikų tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą, bendradarbiauja su 

tėvais (globėjais) ir institucijomis, užtikrindamas  ugdymo paslaugų kokybę; 

          35.7. atsako už tai, kad ugdymo procesas, ugdymo programos, metodinės priemonės, ugdymo 

metodai ir formos būtų svarstomi, taikomi kasdieniniame darbe, Darželyje būtų organizuojamas 

metodinis darbas; 

          35.8.  atsako už civilinės saugos reikalavimų Darželyje vykdymą; 

          35.9. už savo darbą  atsiskaito Darželio direktoriui vidaus darbo taisyklių nustatyta tvarka. 

          35.10. gali turėti ir kitų jam biudžetinės įstaigos nuostatuose arba kituose teisės aktuose 

nustatytų pareigų. 

          36. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams: 

          36.1. organizuoja Darželio ūkinę veiklą, atlieka pastatų, įrengimų priežiūrą ir remontą, 

organizuoja ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimą, apskaitą ir apsaugą; 

         36.2. organizuoja Darželio aptarnaujančio personalo supažindinimą su priešgaisrinės 

apsaugos, darbų saugos taisyklėmis ir kitais norminiais teisės aktais, prižiūri, kaip jų laikomasi; 

         36.3. rūpinasi sanitarijos ir higienos priemonių įsigijimu, švara, tvarka  patalpose, organizuoja 

Darželio aptarnaujančio personalo darbą; 

         36.4. yra materialiai atsakingas asmuo; 

         36.5. vykdo kitas trumpalaikes direktoriaus užduotis. 

 

 

V. DARŽELIO SAVIVALDA 

 

         37. Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir 

pedagogus, svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. 

         38.  Darželio tarybą sudaro 8 nariai (4 tėvai (globėjai), 4 pedagogai). 

         39. Darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos 

pirmininku. 

         40. Darželio taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. 

         41. Tėvus (globėjus) į Darželio tarybą renka visuotinis tėvų (globėjų) susirinkimas, pedagogus 

– pedagogų taryba. 

         42. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną 

kartą per ketvirtį. 

         43. Darželio tarybos nariai už savo veiklą  atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams 

kartą per metus visuotiniame Darželio bendruomenės susirinkime. 

         44. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

teisės aktams. 

         45. Darželio taryba: 

         45.1. numato Darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria Darželio nuostatams, 

vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai; 

         45.2. skatina šeimos ir Darželio bendradarbiavimą; 

         45.3. svarsto Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, 

prižiūri finansinę veiklą; 

         45.4. svarsto Darželio struktūros keitimo klausimus; 
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         45.5. teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius; 

        45.6. gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs 

kompetentingos institucijos; 

        45.7. teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos. 

        46. Tarybos nutarimai gali būti įforminami Darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi 

visai bendruomenei. 

        47. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos 

darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma 

direktoriaus įsakymu. 

        48. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius. 

        49. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius 

gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas 

neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. 

        50. Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

        51. Pedagogų taryba: 

        51.1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus; 

        51.2. analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; 

        51.3. analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą; 

        51.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus miesto 

savivaldybės švietimo nuostatas; 

        51.5. teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos; 

        51.6. skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą; 

        51.7. kartu su Darželio logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų 

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

        51.8. numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis. 

        51.9. sprendžia metodinės veiklos organizavimo klausimus. 

        52. Darželyje veikia vaikų tėvų (globėjų) komitetai po 3 narius. Jie renkami grupės tėvų 

(globėjų) susirinkime, kiekvienų mokslo metų spalio mėnesį. Tėvų (globėjų) komitetai, 

bendraudami su auklėtoja, padeda spręsti vaikų grupės veiklos ir auklėjimo klausimus. 

        53. Visuotinis Darželio vaikų tėvų (globėjų) susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1 

kartus per metus arba 1/5 tėvų (globėjų) reikalavimu. 

 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA  
 

54. Darbuotojai į darbą Darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

55. Darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

56. Darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją 

kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

VII. DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖ 

KONTROLĖ IR DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

57. Darželis patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo 

pagal įstatymus Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

58. Darželio lėšos:  
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58.1. valstybės biudžeto lėšos  ir Vilniaus miesto  savivaldybės  biudžeto lėšos, skiriamos 

pagal patvirtintas sąmatas; 

58.2. pajamos už teikiamas paslaugas; 

58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

59.  Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

60. Darželio finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“. 

61. Darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

62. Darželio veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus 

pasitelkdama išorinius vertintojus. 

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 63. Darželis turi interneto svetainėje www.vejelis.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

         64. Informacija apie mokyklos veiklą ir pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos 

Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka Darželio interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos 

savininko interneto svetainėje. 

 65. Pranešimai apie Darželio likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais 

skelbiami viešai spaudoje ir (arba), pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims 

pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią 

pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymas. 

         66. Darželio nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus svarsto ir derina Darželio taryba, tvirtina 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

67.  Darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

68. Darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

http://www.vejelis.lt/

