
          

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „MAŽYLIS“ 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS  NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ lopšelio-darželio taryba (toliau – Lopšelio-darželio 

taryba) – viena  iš savivaldos institucijų, kuri savo veiklą vykdo vadovaujantis Lopšelio-darželio 

tarybos nuostatais. 

2. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ (toliau – 

Lopšelio-darželio) savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų) ir vietos 

bendruomenės atstovų svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams aptarti, 

kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

3. 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. 
 

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS 
 

4. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai atstovauja 

tėvams (globėjams), 4 nariai – pedagogams ir 1 narys – vietos bendruomenei. Lopšelio-darželio 

tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 

5. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Lopšelio-darželio tarybos kadencijos pabaigos, 

skelbiami nauji Lopšelio-darželio tarybos rinkimai. Pasibaigus Lopšelio-darželio tarybos 

kadencijai, Lopšelio-darželio taryba baigia savo veiklą ir perduoda savo įgaliojimus naujai 

išrinktai Lopšelio-darželio tarybai. 

6. Asmenys į Lopšelio-darželio tarybą renkami vienai kadencijai. Pasibaigus Lopšelio-

darželio tarybos nario trejų metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta. 

      7.  4 tėvus (globėjus) į Lopšelio-darželio tarybą renka visuotinis  tėvų (globėjų) susirinkimas.      

Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris tėvas (globėjas). Renkant tėvus 

(globėjus), kiekvienas visuotiniame tėvų (globėjų) susirinkime dalyvaujantis tėvas (globėjas) turi 

tokį patį balsų skaičių, kuris lygus visų į Lopšelio-darželio tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. 

Visuotiniame tėvų (globėjų) susirinkime dalyvaujantis tėvas turi teisę paskirstyti turimus balsus 

savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Lopšelio-darželio tarybos nariais 

išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra 

daugiau nei laisvų vietų Lopšelio-darželio taryboje, rengiamas pakartotinas balsavimas, kuriame 

kiekvienas susirinkime dalyvaujantis tėvas (globėjas) gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų 

skaičių surinkusį kandidatą. 

8. 4 pedagogus į Lopšelio-darželio tarybą renka Pedagogų taryba. Siūlyti kandidatus, kelti 

savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Pedagogų tarybos narys. Renkant pedagogus, kiekvienas 

Pedagogų tarybos narys turi tokį patį balsų skaičių, kuris lygus visų į Lopšelio-darželio tarybą 



pasiūlytų kandidatų skaičiui. Pedagogų tarybos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo 

nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Lopšelio-darželio tarybos nariais 

išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra 

daugiau nei laisvų vietų Lopšelio-darželio taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame 

kiekvienas Pedagogų tarybos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusį 

kandidatą. 

9.  Bendruomenės narį į Lopšelio-darželio tarybą renka bendruomenės narių susirinkimas. 

Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris bendruomenės narys. Kandidatas turi 

būti susietas bendrais gyvenimo vietos bendruomenėje poreikiais ir interesais. Renkant 

bendruomenės narį, kiekvienas bendruomenės narių  susirinkime dalyvaujantis bendruomenės 

narys turi po vieną balsą, kuris atiduodamas už vieną kandidatą. Išrenkamas daugiausia balsų 

surinkęs kandidatas. Jei du ar daugiau kandidatų surenka po lygiai balsų, rengiamas pakartotinis 

balsavimas, kuriame balsuojama tik už vieną lygų skaičių surinkusį kandidatą. 

10. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką iš lopšelio-darželio tarybos 

narių renka ir atšaukia Lopšelio-darželio tarybos nariai pirmojo posėdžio metu paprasta balsų 

dauguma.  

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

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

posėdžio metu.  

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

turi Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, Lopšelio-darželio taryba nutarimu, Lopšelio-darželio 

direktorius, Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

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

priimami paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Lopšelio-darželio tarybos pirmininko balsas. Nesant 

kvorumo, sprendimai nepriimami. 

14. Į Lopšelio-darželio tarybos posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami kitų Lopšelio-

darželio savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio direktorius, pedagogai, vaikų tėvai 

(globėjai) ir kiti asmenys. 

15. Eiliniai Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami 3 kartus per metus. Prireikus gali 

būti sušauktas neeilinis Lopšelio-darželio tarybos posėdis. 

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

darželio tarybos nuostatai keičiami Lopšelio-darželio tarybos nutarimu.  

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

tarybos narys (-iai), Lopšelio-darželio direktorius, lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir savininkas. 

18.  Lopšelio-darželio tarybos narius gali atšaukti juos išrinkusios Lopšelio-darželio 

bendruomenės  grupės.  

19. Lopšelio-darželio tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus Lopšelio-darželio tarybos 

kadencijai, apie tai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu įspėjęs Lopšelį-darželį. 

20. Lopšelio-darželio tarybos narį atšaukus, jam atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nutrūkus 

Lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą išrenkamas naujas narys, 

atstovaujantis tai Lopšelio-darželio bendruomenės grupei, kuriai atstovavo buvęs narys iki 

veikiančios Lopšelio-darželio tarybos kadencijos pabaigos šiuose nuostatuose numatyta Lopšelio-

darželio tarybos narių rinkimo tvarka. 
 



III SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS  FUNKCIJOS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

21. Lopšelio-darželio tarybos kompetencija: 

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

priemonių; 

21.2.  pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo 

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

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

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

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;  

21.4.  teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio vidaus struktūros 

tobulinimo; 

21.5.  svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus; 

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

ataskaitą.  Ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į merą prašydama įvertinti direktoriaus 

darbą; 

21.7.  turi teisę gauti visą informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą; 

21.8.  svarsto kitų savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas 

ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui; 

21.9.  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; 

21.30.  svarsto kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius 

klausimus. 

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

darželio bendruomenei. 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Lopšelio-darželio tarybos nuostatų pakeitimai ar papildymai  derinami  su Lopšelio-

darželio direktoriumi. 

23. Lopšelio-darželio darželio tarybos nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Lopšelio-

darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Lopšelio-darželio direktoriaus  

ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.           

24. Lopšelio-darželio taryba paleidžiama: 

 24.1 reikalaujant dviem trečdaliams Lopšelio-darželio tarybos narių; 

 24.2. likviduojant Lopšelį-darželį. 

 

_______________________________ 

 

 


