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                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                               Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 

                                                                                        direktoriaus 2022 m. lapkričio 8 d. 

                                                                                               įsakymu Nr. DV-128 

 

                                                                                                

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARŽELIO 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

          1. Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja 

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) tarybos uždavinius, sandarą, darbo 

organizavimo tvarką ir Lopšelio-darželio teises, tvarką. 

         2. Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ darželio taryba (toliau – Lopšelio-darželio taryba) yra 

aukščiausioji  Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) savivaldos institucija, 

į kurios sudėtį įeina mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovai, Lopšelio-

darželio veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti Lopšelio-darželio veiklos 

uždavinius. Už savo veiklą Lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems  Lopšelio-darželio 

bendruomenės nariams. 

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

Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, 

švietimą reglamentuojančiais dokumentais, Lopšelio-darželio nuostatais, Lopšelio-darželio 

direktorės įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

         4. Tarybos veiklos ataskaita yra įtraukiama į Lopšelio-darželio metinę veiklos ataskaitą, kuri 

yra skelbiama Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. 

         5. Lopšelio-darželio tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Lopšelio-darželio visuotiniam 

susirinkimui, Lopšelio-darželio direktoriui, kitoms Lopšelio-darželio savivaldos institucijoms ar 

socialiniams partneriams yra rekomendacinio pobūdžio. 

         6. Nuostatus  ir Lopšelio-darželio tarybos sudėtį tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 

           

         

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS UŽDAVINIAI 

 

 7. Lopšelio-darželio taryba vykdo šiuos uždavinius: 

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

priemonių. Aprobuoja Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis; 

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

vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai, kitiems Lopšelio-darželio 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus; 

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

papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo; 

          7.4. aptaria siūlymus dėl ugdymo priemonių užsakymo, vaikų pažangos vertinimo sistemos 

parinkimo, renginių organizavimo; 

         7.5. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 
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             7.6. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos 

bendruomenės, šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą; 

            7.7. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją; 

            7.8. išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir priima sprendimą dėl 

metų veiklos įvertinimo; 

            7.9. kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos 

gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais; 

            7.10. svarsto vaikų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio 

bendruomenės iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui; 

            7.11. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, 

veiklos tobulinimo; 

            7.12. organizuoja paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio sąskaitą, esant tokių paramos 

lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą. 

         

III SKYRIUS 

SANDARA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

              8. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 11 narių: 3 mokytojai, 3 Lopšelyje-darželyje 

nedirbantys vaikų tėvai ( globėjai, rūpintojai), 3 Lopšelio-darželio aptarnaujančio personalo 

darbuotojai ir   2 vietos bendruomenės atstovai. Lopšelio-darželio tarybos narys dalyvauti Lopšelio-

darželio taryboje gali 2 kadencijas iš eilės.  

              9. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Lopšelio-darželio tarybą renka tėvų komitetas, atviru 

balsavimu, balsų dauguma. 

             10. Mokytojai į Lopšelio-darželio tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu 

balsavimu, balsų dauguma. 

             11. Aptarnaujančio personalo atstovus renka visuotinis darbuotojų susirinkimas, atviru 

balsavimu, balsų dauguma. 

             12.Vietos bendruomenės atstovus deleguoja Pasvalio miesto ir Pasvalio apylinkių seniūnijų 

išplėstinės seniūnaičių sueigos. 

             13. Visi Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami 3 kalendoriniams metams. 

             14. Pirmąjį Lopšelio-darželio tarybos posėdį šaukia Lopšelio-darželio direktorius, kitus – 

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas savo paties, Lopšelio-darželio direktoriaus, Lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojų arba Lopšelio-darželio tarybos nutarimu. 

              15. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame 

naujos kadencijos Lopšelio-darželio posėdyje. Lopšelio-darželio Tarybos pirmininku negali būti 

Lopšelio-darželio direktorius. 

              16. Lopšelio-darželio tarybos narį anksčiau laiko, motyvuotu nutarimu, gali atšaukti jį 

išrinkusi institucija. Lopšelio-darželio tarybos nario atšaukimui, gavus jį atšaukiančios institucijos 

susirinkimo motyvuotą nutarimą, turi pritarti Lopšelio-darželio taryba, surinkusi ne mažiau 2/3 visų 

Lopšelio-darželio tarybos narių balsų. Lopšelio-darželio tarybos narys, dėl kurio atšaukiamas 

sprendžiamas klausimas, Lopšelio-darželio tarybos posėdyje dalyvauja be balsavimo teisės. 

              17. Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas gali būti atšauktas gavus visų Lopšelio-darželio 

savivaldos institucijų motyvuotus nutarimus, tokia pat tvarka, kaip ir kiti Lopšelio-darželio tarybos 

nariai. 

              18. Lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas 

arba Lopšelio-darželio tarybos nario prašymu. 

              19. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. 

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

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. 
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               20. Neeiliniai Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Lopšelio-darželio 

tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Lopšelio-darželio tarybos narių 

iniciatyva. 

                21. Į posėdį gali būti kviečiami Lopšelio-darželio direktoriaus, Savivaldybės 

administracijos, kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio 

bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai. 

                22. Lopšelio-darželio tarybos nuostatai, jų keitimai yra aptariami Lopšelio-darželio 

tarybos posėdyje ir tvirtinami Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

                23. Lopšelio-darželio tarybos nariai mokslo metų pabaigoje atsiskaito ją rinkusiems 

Lopšelio-darželio bendruomenės nariams: tėvai – tėvų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos 

posėdyje, aptarnaujantis personalas – visuotiniame darbuotojų susirinkime. 

                24. Tarybos posėdžiai protokoluojami, juos pasirašo Lopšelio-darželio pirmininkas ( jam 

nesant – pavaduotojas arba kitas posėdžio pirmininkas) ir sekretorius. Lopšelio-darželio tarybos 

dokumentus tvarko Lopšelio-darželio administracija. 

                25. Lopšelio-darželio tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio 

praneša posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę. 

        

IV SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

              26. Lopšelio-darželio taryba turi teisę: 

              26.1. kviesti į Lopšelio-darželio posėdžius Lopšelio-darželio direktorių, kitų Lopšelio-

darželio savivaldos institucijų atstovus; 

              26.2. gauti informaciją iš Lopšelio-darželio vadovų, kitų Lopšelio-darželio savivaldos 

institucijų; 

              26.3. siūlyti Lopšelio-darželio direktoriui sudaryti darbo grupes ar komisijas problemoms 

nagrinėti; 

              26.4. skatinti Lopšelio-darželio savivaldos institucijas, suaugusiųjų ir jaunimo 

organizacijas bendradarbiauti sprendžiant strateginius Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo 

klausimus; 

              26.5. skleisti Lopšelio-darželio bendruomenei informaciją apie savo veiklą, inicijuoti 

diskusijas Lopšelio-darželio tobulinimo klausimais; 

              26.6. telkti intelektinius ir finansinius išteklius Lopšeliui-darželiui tobulinti ir plėtoti. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            27. Lopšelio-darželio taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant 

Lopšelį-darželį. 

            28. Lopšelio-darželio tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lopšelio-darželio nuostatams  

arba reorganizuojant Lopšelį-darželį. 

            29. Lopšelio-darželio tarybai veiklos sąlygas sudaro Lopšelio-darželio direktorius, Lopšelio-

darželio tarybos posėdžio protokolas yra Lopšelio-darželio veiklos dokumentas. 

            30. Lopšelio-darželio tarybos protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduodamas 

Lopšelio-darželio direktoriui arba jo nurodytam asmeniui. 

            31. Visus Nuostatuose neapspręstus klausimus sprendžia Lopšelio-darželio tarybos 

pirmininkas, suderinęs su Lopšelio-darželio direktoriumi. 

 

                                  _________________________________ 

 


