
PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes administraciios
2009 m. rugpjDdio 28 d. isakymu Nr. in:t_ih+

KLAIPEDOS LOPSELIO.DARZELIO,,BERZELIS" NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelisoo nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis" (toliau - fstaiga) teising formq, priklausomybg, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 instiiucij4,-buveini, grup;, trp;, pagrinding paskirti,
mokymo kalb4 ir formas, veiklos teisini pagrind4, sriii, rusis, tiksl; uziu"ini,x, runtcijas, istaigosteises, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojrtr priemime i darbi, jrl a;bo
apmokejimo tvark4 ir-atestacij4, le5q (altinius, jq naudojimo tvarQ ir finansines veiklos kontrolg,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4

2. fstaigos oficialusis pavadinimas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,BerZelis,., trumpasis
pavadinimas - Lop5elis-darZelis ,,BerZelis'0. [staiga lregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
1904364t1.

3. Klaipedos miesto darbo Zmoniq deputatq tarybos Vykdomojo komiteto l9g9 m. liepos2l d. sprendimu Nr' 214 isteigtas 66-asis lop5elis-darZelis, kuris Klaipldos miesto mero 1993 m.
geguZes 20 d. potvarkiu Nr. 365 reorganizuotas i darZeli-mokykl4 ir jam suteiktas ,,BerZelioo,vardas. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodZio i: d. rpr"ndimu Nr. t-{St istaigapervadinta 

',BerZelio'o mokykla-darleliu, o Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2009 ;.
balandZio 23 d. sprendimu Nr. T2-I48 - Klaipedos l,op5eliu-darZeliu,,BerZeliso,.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Savininkas -Klaipedos miesto savivaldybe, kodas 111100775, Lieprl g. ll, LT-glS12

Klaipeda.
7. Savininko teises ir pareigas

taryba, kodas 1 | | I 1437 6.
8. Buveine - Mogiliovo g.2,LT-95202 Klaipeda.
9. Grupe - neformaliojo Svietimo mokykla.
10. Tipas - lop5elis-darZelis.
11. Pagrindine paskirtis - ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - dienine, vakarine.
14. [staiga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributil4, ruuo veikl4 
-grindLia 

Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II. ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJoS

15. fstaigos veiklos sritis - Svietimas.
16. fstaigos Svietimo veiklos rtsys:
I 6. I . Pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85. 1 0. I 0.
16.2. Kitos Svietimo veiklos rti5ys:
16.2.I. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
16.2.3. kulttrinis Svietimas, kodas 85.52;
16.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
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16.2.5.Svietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
16.3. Kitos ne Svietimo veiklos rtsys:
16.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
16.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.3. kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla, kodas 86.90;
16.3.4. vaikq dienos prieZiuros veikla, kodas 88.91.
17. [staigos veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos, socialinius,

paZintinius poreikius ir pasirengti sekmingai mokyis pagalpradinio ugdymo programg.
18. [staigos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti vaikams kokybi5k4 ugdym4;
18.2. tenkinti vaikq paZinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius;
18.3. teikti vaikams reikiam4 pagalb1;
18.4. uZtikinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.
19. Vykdydama jai pavestus uZdavinius fstaiga:
19.1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis rekomendacijomis ir

bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir fstaigos bendruomenes reikmes, taip fat vaikq
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

19.2. ruo5ia vaikq arnlh4, asmenines jq ypatybes, tdvq (rtpintojq) lukesdius atitinkandias
individualizuotas ugdymo programas;

19.3. vykdo mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;
l9.4.teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,

speciali4j4 pagalb1, vykdo vaikq sveikatos prieZi[r4;
19.5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria speciah4fi ugdym4 teises

aktq nustatfiatvarka;
19.6. organizuoja tevq (rupintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

(klubus, burelius, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatytatvarka;
19.7. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerqapatirtimi;
19.8. uZtikrina sveik4, saugi4 ugdymosi ir darbo aplink4, draudLia istaigoje vartoti tabakq,

alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti jomis, platinti Sia tema nelegali4
literattir4, spaudinius, riboja paialiniq asmenq patekim4 i fstaig4;

19.9. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialingbazg;
1 9. I 0. organizuoja vaikq maitinim4 fstaigoj e;
19.11. vie5ai skelbia informacij4 apie fstaigos veiklq Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;
19.12. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III.ISTAIGOS TEISES

2}.lstaiga, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

20.1. parinkti tinkamas ugdymo formas ir metodus;
20.2.kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
20.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20.6. gautiparumqtir naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

IV. ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

2 l. [staigos veikla organizuojama pagal:
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21.1. direktoriaus patvirtint4 {staigos strategini plan4, kuriam yra pritarusios istaigos
taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos igaliota institucija;

21.2. direktoriaus patvirtint4 fstaigos meting veiklos programQ, kuriai yra pritarusios
istaigos taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos igaliota institucija.

22.lstaigai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso bfldu ir
atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.

23. Direktorius:
23.l.vadovauja fstaigos strateginio plano, metines veiklos, kitq istaigos Svietimo

programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
23.2. suderings su Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina fstaigos vidaus struktlr4, fstaigos darbuotojq pareigybiq s4ra54;
23.3. nustato {staigos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui, strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
23.4.nustatytatvarka skiria ir atleidlia pedagogus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis bei aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareiginius bei tarifinius
atlyginimus, skatina bei skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias
funkcijas;

23.5.priima vaikus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatlta tvarka ir sudaro
mokymo sutartis;

23.6.tvirtina fstaigos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato vaikq teises, pareigas,
atsakomybg, ir derina jas su istaigos taryba;

23.7.sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir
darbo s4lygas;

23.8. organizuoja ir vertina [staigos veikl4, r[pinasi materialiniais, intelektiniais,
finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina jr4 optimalq valdym4 ir naudojim4;

23 .9 . leidlia isakymus, kontrol iuoj a j r+ vykdym4;
23.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes bei metoding

tarybq;
23.1I. organizuoja pedagoginiq darbuotojq metoding veikl4, atestacij4 Svietimo ir mokslo

ministro nustatyta tv arka;
23.12. sudaro {staigos vardu sutartis istaigos funkcijoms atlikti;
23.13. organizuoja fstaigos dokumentq saugojim4 ir valdymq;
23.14. valdo, naudoja {staigos turt4, lesas ir jais disponuoja teises aktrl nustatyta tvarka;
23.I5. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijos kelimui;
23.16. inicijuoja fstaigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
23.17. bendradarbiauja su vaikq tevais (rupintojais), pagalbq mokiniui, mokytojui ir

fstaigai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,
vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos
srityje;

23.18. atstovauj a f staigai kitose institucij ose;
23.19. dali savo funkcijq teises aktq nustaty.ta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojui

ugdymui, strukturiniq padaliniq vadovams;
23.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
24. fstaigos direktorius atsako uZ:
24.l.Lietuvos Respublikos istatymr4 ir kitq teises aktq laikymqsi, tinkam4 funkcijq

atlikim4;
24.2. demokratini fstaigos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq

informavim4;
24.3.lstaigos veikl4 ir jos rezultatus;
24.4. asmens duomenq teising apsaug4.
25. fstaigos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojas, strukt[riniq padaliniq vadovai,

kurie:
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25.I. dalyvauja priimant strateginius veiksmus del fstaigos veiklos pletros;
25.2.teikia sillymus del fstaigos metines veiklos programos, istaigos struktrlros, nuostatq

pakeitimq;
25.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.'
26. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso orgarizavimo klausimais fstaigos

direktorius gali organizuoti pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susiusi-su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V.ISTAIGOS SAVIVALDA

27. lstaigos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia fstaigos savivaldos institucija,
renkama dvejiems metams. Taryba telkia fstaigos pedagogus, tevus lrflpintojus), aptarnaujanti
personal4, vietos bendruomeng demokratiniam [staigos valdymui, padeda rprgrii fstaigai aktualius
klausimus, atstovauti direktoriui teisetiems [staigos interesams.

28. Tarybq sudaro 9 nariai: tris ter,us (r[pintojus) deleguoja tevq taryba, tris pedagogus -mokytojq taryba, tris nepedagoginio personalo narius - visuotinis darbuotojq susirinkimis.
29.Posddlius Saukia Tarybos pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu pirmajame Tarybos

posedyje. Apie posediio laikq ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne
veliau kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

30. fstaigos direktorius negali bflti Tarybos pirmininkas.
31. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali bfti

su5auktas neeilinis Tarybos posedis. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du
treddaliai nariq.

32. I posedZius gali biiti kviediami fstaigos remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
33. Taryba:
33.1. atlieka visuomening fstaigos valdymo prielitu4;
33.2.teikia sillymus del fstaigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
33'3. aprobuoja fstaigos strategini plan4, mbting veiklos program?, darbo tvarkos taisykles,

kitus {staigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus {staigos diiektoriaus;
33.4. teikia sitilymus {staigos direktoriui del fstaigos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

vidaus struktflros tobulinimo:
33.5. svarsto [staigos le5r4 naudojimo klausimus;
33.6. i5klauso fstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siiilymus fstaigos direktoriui del

fstaigos veiklos tobulinimo;
33.7. teikia siiilymus Klaipedos miesto savivaldybes

f staigos materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo ;

33.8. svarsto pedagogq, tevq (rUpintojq) savivaldos
nariq iniciatyvas ir teikia sitlymus istaigos direktoriui;

33.9. teikia si$lymus del {staigos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sglygrt
sudarymo;

33.10. talkina formuojant fstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius iiteklius;
33.11. deleguoja atstovus i Mokyojq atestacijos ir vieSo konkurso laisvai fstaigos

direktoriaus vietai uZimti komisij as;
33.I2. svarsto fstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.
34. Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei

neprie5tarauja teises aktams. Norminio pobiidZio nutarimai iforminami fstaigos direktoriaus
isakymu.

35. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems fstaigos
bendruomends nariams.

36. Mokytojq taryba nuolat veikianti fstaigos savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq sudaro fstaigos aiiettorius,

tarybai ar jos igaliotai institucijai del

institucijq ar fstaigos bendruomends
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direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriq ir kitq padaliniq, susijusiq su ugdymu, vadovai, visi
[staigoje dirbantys pedagogai, sveikatos. prieZiiiros specialistai, Svietimo pagalbq teikiantys
specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo p.o.es. dalyvaujantys asmenys.

37. Mokytojq tarybai vadovauja fstaigos direktorius
38. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams,

taip pat ne rediau kaip vien4 kartq per pusmeti. Prireikus gali brlti su3auftas neeilinis Mokytojq
tarybos posedis. { posedZius pagalporeiki gali bfti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai.

39. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja n" -uZiuu kaip du treddaliai tuo metu
dirbandiq tarybos nariq. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti
parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip 3 ai"tto. iki posedZio pradZios.

40. Moky'tojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma.
41. Mokytojq taryba:
41.1. svarsto valstybes nustatyt4 Svietimo standartq igyvendinim4, optimalq ugdymo

selygr+ sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4, vaikq ugdymbsirezultatus, pedagoginir .r"itto,
tobulinimo bUdus;

4I.2.teikia sitlymus del [staigos metines veiklos programos, bendrqjq ir neformaliojo
lqdvmo programq igyvendinimo, vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo,
fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;

41.3.kartu su fstaigos sveikatos prieZiuros darbuotoju, Svietimo pagalb4 teikiandiais
specialistais sprendZia vaikq sveikatos, socialines paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos
klausimus;

41.4. deleguoja atstovus i fstaigos taryb4, Mokytojq atestacijos komisij4;
41.5. svarsto kitus fstaigos direktoriaus teikiamus klausimuJ.
42.lstaigoje veikia tevq (rtpintojq) auk5diausia savivaldos institucija - Tevq taryba.
43. Tevq tatybq sudaro grupiq tevq komitetq pirmininkai. Ji renkama vieneriems metams.

Susirinkimai organizuojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus.
44.Tatybos nariai atviru balsavimu pirmajame posedyje renka pirminink4 ir jo

pavaduotoj4.
45. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus

klausimus tarybos pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio pruaZior. 
-

46. Tevq taryba:
46.1. teikia siDlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais:
46.2. analizuoja [staigos le5q panaudojimo tikslingum4;
46.3. deleguoja atstovus i fstaigos taryb4;
46.4.nagrineja tevq (r[pintojq) skundus ir teikia

problemas;
46.5 . dalyvauj a tevq (rupintoi q) diskusij ose, [staigos renginiuose;
46.6. svarsto f staigos direktoriaus teikiamus klausimus.
47. [staigoje veikia grupiq ter,'q komitetai.
48. Grupes tevq komitet4 sudaro 3-5 nariai i5rinkti mokslo meb4 pradLioje grupes tevq

(rtipintojq) susirinkimo dauguma.
49. Tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka pirminink4, kuris Saukia posedZius ir apiejq laikq svarstyti parengtus klausimus informuoja nariui ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio

pradZios.

50. Grupes tevq komitetas:
50.1. aptaria su grupes aukletojais vaikq lankomumo, elgesio ir paLangxno, saugumo,

maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
50.2. padeda organizuoti grupes renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4;
5 0. 3. organizuojaparamos f staigai teikim4;
50.4. teikia siDlymus fstaigos tarybai ir direktoriui.

sifllymus, sprendZiant iSkilusias



6

51. Grupes tevq komitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq
(rUpintojq) susirinkimui.

52. {staigos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodines grupes ir Metodine
taryba.

53. fstaigoje veikia pagal ugdymo sritis ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai
sprgsti susibtrusios pedagogq metodines grupes.

54. Metodinei grupei vadovauja grupes
posedZius ir apie posedZio laik4, svarstyti parengtus
dienos iki posedZio pradZios.

55. Metodine grupe:

nariq i5rinktas vadovas, kuris organizuoja
klausimus narius informuoja ne veliau kaip 3

55.1. racionaliai derina ugdymo srities, toje padioje grupeje dirbandiq specialistq ugdymo
planavim4, ugdymo proces?, vertinim4, ugdymo priemoniq pasirinkim4;

55.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese vaikq sukaupt4
patyim4;

55.3. tariasi del ilgalaikiq ir trumpalaikiq ugdymo planq rengimo principq ir tvarkos;
5 5.4. sudaro individualizuotas ugdymo programas;
55.5. nagrineja ugdymo sekmingum4, vaikq paiang1 ir pasiekimus, pedagogines

problemas, dalijasi gerqapatirtimi;
55.6. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;
5 5 .7 . analizuoj a kvalifi kacij os tobulinimo renginiq kokybg;
55.8. teikia sifllymus Metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

or ganizav imo gerinimo.
56. {staigos Metodine taryba jungia Metodiniq grupiq pirmininkus.
57. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu tarybos nariq i5rinktas pirmininkas,

kuris Saukdamas posedZius apie laik4 ir svarstl'ti parengtus klausimus informuoja narius ne veliau
kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

58. Metodine taryba:
58.1. dalyvauja ir teikia sitlymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso aprflpinim4,

ugdymo kokybg ir inovacijq diegim4, nustatant fstaigos pedagogq metodines veiklos prioritetus;
58.2. koordinuoja fstaigoje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, siekiant ugdymo dermds,

tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
58.3. kaupia informacij4 ir metodines priemones, susijusias su metodiniq grupiq veikla;
58.4. aptaria {staigos pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
58.5. inicijuoja pedagogq bendradarbiavimq, gerosios pedagogines patirties sklaid4,

bendradarbiavimq su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo
pagalbos istaigomis ir kt.;

58.6. prireikus vertina pedagogq metodinius darbus bei prakting veikl4.
59. fstaigoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis i

ivairiq interesq grupiq (tevq (rDpintojq), pedagogq) asociacijas, organizacijas, sqjungas, vykdandias
jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas.

60. Darbo tarybos, Profesines sqjungos veikl4 fstaigoje reglamentuoja istatymai.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

61. Darbuotojai i dnbqfstaigoje priimami fu atleidiliarrri i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

62.lstaigos darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktrtr nustatyta tvarka.

63. {staigos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai
ir pedagogai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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VII. ISTAIGOS TURTAS, INSOS, JU NAUDOJIMo TVARKA IR FINANsINES
VEIKLOS KONTROLE

64. lstaiga valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimq nustaiya tvarka.

65. fstaigos le5os:
65.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os

ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto l65os, skiriamos pigalpatvirtintas s4matas;
65.2. pajarnos uZ teikiamas paslaugas;
65.3. fondr4, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

brldais perduotos ldSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
65.4. kitos teisetu b0du igytos le5os.
66. Le5os naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
67. lstaiga buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
68. fstaigos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatytatvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. fstaigos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipedos miesto savivaldybes
taryba ar jos igaliota institucija.

70. [staigos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto savivaldybes tarybos ar jos
igaliotos institucijos, fstaigos direktoriaus ar {staigos tarybos iniciatyva.

71. {staiga registruojama teises aktq nustatytatvarka.
72. lstaigareorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktu nustatwa tvarka.

Direktore

SUDERINTA
[staigos tarybos 2009 m. rugpjtrdio 25d.
posedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 6)

Birute Maknavidiene


