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VILNIAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas “ (toliau - lopšelio-darželio) tarybos nuostatai nustato 

tarybos statusą, funkcijas, veiklos ir darbo organizavimo pagrindus. 

1.2. Lopšelio-darželio taryba telkia lopšelio-darželio ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus įstaigos 

darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio 

valdymui ir lopšelio-darželio teisėtiems interesams atstovauti, padeda nagrinėti ir spręsti aktualius 

lopšelio- darželio veiklos klausimus. 

1.3. Lopšelio-darželio tarybos veikla grindžiama nešališkumo, bendruomeniškumo, įgalinimo ir 

įtraukimo į sprendimų priėmimą, atsakingumo lopšelio-darželio bendruomenei principais. 

1.4. Lopšelio-darželio taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

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

1.5. Lopšelio-darželio Tarybos sprendimai yra privalomi visai Lopšelio-darželio bendruomenei. 

 

II SKYRIUS  

TARYBOS STRUKTŪRA IR SUDARYMAS 

 

2.1. Lopšelio-darželio taryba-aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija.  

2.2. Lopšelio-darželio taryba renkama trejiems metams; pasibaigus nario kadencijai įgaliojimai 

nutrūksta; taryba papildoma nauju išrinktu asmeniu. 

2.3. Tėvai (globėjai) į Lopšelio-darželio tarybą renkami tėvų (globėjų) atstovų susirinkime atviru 

balsavimu. Pedagogus į Lopšelio-darželio tarybą atviru balsavimu renka pedagogų taryba. 

Bendruomenės nariai į Lopšelio-darželio tarybą renkami bendruomenės susirinkime atviru 

balsavimu. 

2.4. Lopšelio-darželio tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

Lopšelio-darželio strateginių tikslų ir įgyvendinti Lopšelio-darželio misiją. Lopšelio-darželio 

tarybos nariu negali būti Lopšelio-darželio vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

2.5. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia Lopšelio-

darželio tarybos nariai. Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posėdžio metu. 

2.6. Lopšelio-darželio tarybos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Lopšelio-darželio 

tarybos sekretorius, išrenkamas iš Lopšelio-darželio tarybos narių balsų dauguma pirmojo posėdžio 

metu. 



2.7. Lopšelio-darželio tarybos posėdį šaukia pirmininkas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, Lopšelio-darželio tarybos nutarimu Lopšelio-darželio 

direktorius, Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

2.8. Lopšelio-darželio tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami 

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininko balsas. 

2.9. Eiliniai Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. 

Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Lopšelio-darželio tarybos posėdis. 

2.10.Lopšelio-darželio taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. 

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai keičiami Lopšelio-darželio tarybos nutarimu balsų dauguma.  

2.11. Lopšelio-darželio tarybos nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Lopšelio-darželio tarybos 

narys (-iai), Lopšelio-darželio direktorius, lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ir savininkas. 

2.12.Pavienius Lopšelio-darželio tarybos narius gali atšaukti juos pasiūlę tėvai (globėjai), pedagogai 

ir bendruomenės nariai.  

2.13.Į atšauktų narių vietą siūlomi nauji nariai iki veikiančios Lopšelio-darželio tarybos kadencijos 

pabaigos.  

III. SKYRIUS  

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

3.1.Lopšelio-darželio taryba: 

3.1.1.teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

3.1.2. pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo 

metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 

3.1.3. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, 

Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;  

3.1.4. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

3.1.5. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus; 

3.1.6. kiekvienais metais svarsto ir vertina Lopšelio-darželio vadovo metinę veiklos ataskaitą ir 

teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Lopšelio-darželio teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

3.1.7. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir prašo įvertinti Lopšelio-

darželio direktoriaus darbą, jeigu jo metų veiklos ataskaitą įvertina nepatenkinamai; 

3.1.8. konfliktines situacijas taryba sprendžia tik gavusi raštišką Lopšelio-darželio bendruomenės 

nario prašymą; 

3.1.9. svarsto metodinės tarybos, savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių 

iniciatyvas ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus; 

3.1.10. svarsto Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio 

direktoriui, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui dėl 

Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina 

formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

3.1.11. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus; 

3.1.12. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio 

bendruomenei. 



 3.2.Lopšelio-darželio taryba atšaukiama: 

3.2.1. reikalaujant dviem trečdaliams Lopšelio-darželio tarybos narių; 

3.2.2. likviduojant Lopšelį-darželį. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4.1.Lopšelio-darželio nuostatus rengia Lopšelio-darželio taryba vadovaudamasi Lopšelio-

darželio nuostatais. Lopšelio-darželio taryba nuostatus tvirtina pirmame Lopšelio-darželio 

tarybos posėdyje. 

4.2.Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir pildomi, keičiant ar pildant lopšelio-darželio 

nuostatus, lopšelio-darželio Pedagogų tarybos ir bendruomenės narių iniciatyva. 

 

 _______________________ 


