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PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

     

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ taryba — aukščiausia Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

(toliau — Lopšelis-darželis) savivaldos institucija, atstovaujanti Lopšelio-darželio bendruomenės 

interesams. Lopšelio-darželio taryba kuriama visų Lopšelio-darželio veiklos sričių klausimams 

kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

2. Tėvus (globėjus) į Lopšelio-darželio tarybą renka visuotiniame tėvų susirinkime (atviru 

balsavimu), mokytojus – Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, aptarnaujančio personalo 

darbuotojai — Lopšelio-darželio bendruomenės susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma.  

Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai. Trys vaikų tėvai (globėjai), trys – pedagogai ir trys – 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami 3 kalendoriniams 

metams. 

3. Lopšelio-darželio taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, jo 

pakeitimais,  Lopšelio-darželio nuostatais ir kitais dokumentais. 

4. Lopšelio-darželio tarybos priimti nutarimai įpareigoja ir yra privalomi visai Lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

5. Tarybos narį (tėvų atstovą) galima perrinkti, baigus lankyti įstaigą  jo vaikui, kitus narius – jam 

atsisakius ar išėjus iš darbo. 

 

II. TARYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Lopšelio-darželio tikslai ir uždaviniai yra šie: 

6.1. atstovauti Lopšelio-darželio bendruomenės interesams; 

6.2. padėti numatyti veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis; 

6.3. ieškoti būdų bendrauti ir bendradarbiauti. 

7. Lopšelio-darželio taryba: 

7.1. derina Lopšelio-darželio strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos 

taisykles, ikimokyklinio ugdymo programą, kitus Lopšelio-darželio  veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus; 

7.2. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo; 

7.3. . kiekvienais metais vertina Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai; 

7.4. įvertinusi Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių 

siūlymus, priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį 

Steigėjui;  

 7.5. parenka veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja Lopšelio-darželio 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 

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

parinkimo, renginių organizavimo;  

7.7. inicijuoja Lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

7.8. išklauso Lopšelio-Darželio metines veiklos ataskaitas; 
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7.9. skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

komisiją; 

7.10. sprendžia Lopšeliui-darželiu svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus; 

7.11.  svarsto ir teikia siūlymų vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos 

organizavimo klausimais; 

7.12. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus; 

7.13. svarsto Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio 

direktoriui; 

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

tobulinimo; 

7.15. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, 

planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą. 

7.16. vykstant konkursui į Lopšelio-darželio vadovo pareigas teikia kandidatus į konkurso 

komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka; 

 

II. TEISĖS 

 

8. Lopšelio-darželio taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio 

administracijos informaciją apie institucijos veiklą. 

9. Gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisėtumą ištirs kompetetingos institucijos. 

 

IV. VALDYMAS IR RYŠIAI 

 

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

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

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

kadencijos Lopšelio-darželio tarybos posėdyje. Lopšelio-darželio direktorius negali būti šios 

tarybos pirmininku, taip pat valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojai. 

12. 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 

dalyvaujančių balsų dauguma. Be Lopšelio-darželio tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami  

Lopšelio-Darželio vadovai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos, kitų Lopšelio-darželio 

savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems 

aktualūs klausimai. 

 13. Neeiliniai Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Lopšelio-darželio tarybos 

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

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

posėdyje ir tvirtinami Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

V. ATSISKAITOMUMAS IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

15. Lopšelio-darželio tarybos nariai vieną kartą metuose  už veiklą atsiskaito ją rinkusiems 

Lopšelio-darželio bendruomenės nariams visuotiniame bendruomenės susirinkime. 

16. Savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Lopšelio-darželio 

tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Lopšelio-darželio tarybai svarstyti juos pakartotinai. 

 

___________________________________________ 
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