
PA TVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybes tarybos 

2014 m. geguzes 29 d. 

sprendimu Nr. T-314 

KAUNO LOPSELIO-DARZELIO ,,SNEKUTIS" NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno lopselio-darfolio ,,Snekutis" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja 

neformaliojo svietimo mokyklos Kauno lopselio-darfolio ,,Snekutis" (toliau - Lopselis-darfolis) 

teisiny form(!, priklausomyb((, savinink(!, buvein((, Lopselio-dadelio grup((, pagrindiny paskirti, 

ugdymo kalb(! ir ugdymo formas, veiklos teisini pagrind(!, sriti, riisis, tiksl(!, uzdavinius, funkcijas, 

teises ir pareigas, veiklos organizavim(! ir valdym(!, savivald(!, darbuotoj4 priemim(! i darb(!, jq 

darbo apmokejimo tvark'! ir atestacij(!, Lopselio-darfolio lesas, jq naudojimo tvark'! ir finansines 

veiklos kontroly, veiklos prieziiir(!, struktiiros pertvark(!, reorgamzav1mo, pertvarkymo ar 

likvidavimo tvark(!. 

2. Oficialusis Lopselio-darzelio pavadinimas - Kauno lopselis-darfolis ,,Snekutis", trumpasis 

pavadinimas - Lopselis-darzelis ,,Snekutis". Lopselis-darzelis iregistruotas Juridini4 asmen4 

registre, kodas 1916 34435. 

3. Lopselio-darfolio istorija: Kauno miesto darbo zmoni4 deputatq tarybos Vykdomojo 

komiteto 1970 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 53 lopselis-darfolis Nr. 12 perorganizuotas i 
specializuot(! istaig(! ikimokyklinio amziaus vaikams SU kalbos defektais - Kauno 12-aji logopedini 

vaik4 darfoli. Kauno miesto savivaldybes valdybos 2001 m. rugpjuCio 28 d. sprendimu Nr. 1187 

12-ajam vaik4 darfoliui suteiktas Kauno vaik4 dadelio ,,Snekutis" pavadinimas. 

4. Lopselio-darzelio teisine forma - biudfotine istaiga. 

5. Lopselio-darfolio priklausomybe - savivaldybes istaiga. 

6. Lopselio-darfolio savininke - Kauno miesto savivaldybe (toliau - savininkas), 

Laisves al. 96, L T-44251 Kaunas. Lopselio-dadelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti 

institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij(! nustato Lietuvos Respublikos 

biudfotini4 jstaig4 jstatymas. 

7. Lopselio-darfolio buveine- Kariiin4 pl. 7, LT-45432 Kaunas. 

8. Lopselio-darzelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

9. Lopselio-darzelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga 

lopselis-darzelis, kita paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla kalbejimo ir kalbos 

sutrikim4, kompleksini4 ir kitq negali4 turintiems vaikams. 
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10. Mokymo kalba - lietuviq. 

11. Lopselyje-darfolyje veikia dienines ir savaitines grupes. 

12. Lopselio-darfolio grupiq veikla organizuojama teises aktq nustatyta tvarka. 

13. Lopselyje-darfolyje vykdomos sios svietimo programos: ikimokyklinio ugdymo 

programa, priesmokyklinio ugdymo programa. 

14. Lopselis-darfolis yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaudct-, atsiskaitomajct- ir kitas 

sct-skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikct-, savo veiklct- grindzia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos 

jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises 

aktais, kitais teises aktais ir siais nuostatais. 

II SKYRIUS 

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RfJSYS, TIKSLAS, UZDA VINIAI IR 

FUNKCIJOS 

15. Lopselio-darzelio veiklos sritis - svietimas. 

16. Lopselio-darfolio veiklos riisys (pagal Ekonomines veiklos riisiq klasifikatoriq, patvirtintct

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. 

spalio 31 d. isakymu Nr. DI- 226 ,,Del Ekonomines veiklos riisiq klasifikatoriaus patvirtinimo"): 

16.1. pagrindine svietimo veiklos riisis - ikimokyklinio amziaus vaikq ugdymas, kodas 

85.10.10; 

16.2. kita svietimo veiklos riisis - priesmokyklinio amziaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20. 

17. Lopselio-darfolio veiklos tikslas - teikti kokybiskct- ir atitinkanti vaiko poreikius 

ikimokyklini ir priesmokyklini ugdymci, laiduoti vaiko asmenybes skleidimct-si, ugdyti aktyvq, 

savimi ir savo gebejimais pasitikintj, stiprict- pazinimo motyvacijct- turinti vaikct-, sudaryti prielaidas 

tolesniam sekmingam ugdymui (-si) mokykloje. 

18. Lopselio-darfolio uzdaviniai: 

18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fiziny ir psichiny sveikatct-, garantuoti jo socialini saugumct-; 

18.2. puoseleti vaiko galias (intelektines, emocijq, valios, fizines), lemiancias asmenybes 

brandci ir socializacijos sekmy; 

18.3. skatinti vaiko savarankiskumct-, iniciatyvumct-, kiirybiskumct-, a~skleisti ir ugdyti jo 

gebejimus, puoseleti individualyby; 

18.4. padeti vaikams suvokti ir perimti zmogiskct-sias vertybes; 

18.5. saugoti ir puoseleti vaikq kultiirct-; 

18.6. salinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius; 
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18. 7. uZtikrinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo t((stinum"!, palengvinti vaiko 

perejim"! nuo ugdymosi seimoje prie institucinio ugdymo; 

18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklin(( brand"!; 

18.9. kurti partneriskus vaiko teYl! (globejq) ir Lopselio-darzelio santykius, padeti gerinti 

vaiko ugdymosi seimoje kokyb((. 

19. Vykdydamas jam pavestus uzdavinius Lopselis-darfolis atlieka sias funkcijas: 

19 .1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinj; 

19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program"!; 

19.3. vykdo ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus 

jsipareigojimus, uztikrina geros kokybes svietim"!; 

19 .4. teikia informacin((, psichologin((, socialin(( pedagogin((, specialiaj"! pedagogin((, 

specialiaj"! pagalb"!, vykdo sveikatos priezilir"!; 

19.5. jvertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialiajq poreikiq vaikq 

ugdym"! teises aktq nustatyta tvarka; 

19.6. organizuoja teYl! (globejq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas (biirelius, 

stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka; 

19.7. sudaro S"!lygas darbuotojams profesiskai tobuleti, rengti kvalifikacines programas; 

19.8. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkanCi"! sveik"!, saugi"! 

mokymosi ir darbo aplink"!; 

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams jgyvendinti reikiam"! materialin(( baz(( 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo 

aprupinimo standartais; 

19 .10. organizuoja vaikq maitinim"! Lopselyje-darfolyje; 

19 .11. viefai skelbia informacij"! apie Lopselio-dadelio veikl"! Lietuvos Respublikos svietimo 

ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

19 .12. atlieka kitas jstatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas. 

20. Lopselis-darfolis teikia pagalb"! ikimokykliniq jstaigq nelankantiems specialiajq poreikiq 

vaikams, turintiems kalbos ir kalbejimo, kompleksiniq bei kitq raidos sutrikimq, jq seimos nariams 

(globejams) ir ikimokyklinio ugdymo jstaigq pedagogams, dirbantiems su tokiais vaikais. 

III SKYRIUS 

LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR P AREIGOS 

21. Lopselis-darzelis, jgyvendindamas jam pavestus tiksl"! ir uzdavinius, atlikdamas jam 

priskirtas funkcijas, turi teis((: 

21.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos budus; 
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21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinancius kokybiskq ugdymq; 

21.3. bendradarbiauti su jo veiklai jtakos turinciais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

21.4. vykdyti miesto, 8alies ir tarptautinius svietimo projektus; 

21.5. jstatyml! nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jl! veikloje; 

21.6. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka; 

21. 7. naudotis kitomis teises aktl! suteiktomis teisemis. 

22. Lopselis-darfolis, igyvendindamas jam pavestus tikslq ir uzdavinius, atlikdamas jam 

priskirtas funkcijas, privalo: 

22.1. uZtikrinti sveikq, saugiq, uzkertanciq keliq smurto, prievartos apraiskoms ir falingiems 

jproCiams aplinkq; 

22.2. teikti geros kokybes svietimq, vykdyti patvirtintas ugdymo, svietimo programas; 

22.3. palaikyti rysius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis ir vykdyti sutartus 
. . . .. 
is1pare1gojlmus; 

22.4. uZtikrinti Lopselio-darfolio vaiko geroves komisijos veiklq igyvendinant teises aktl! 

nustatytus reikalavimus. 

IVSKYRIUS 

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZA VIMAS IRV ALDYMAS 

23. Lopselio-darfolio veikla organizuojama pagal: 

23.1. direktoriaus patvirtintq Lopselio-darzelio strategini planq, kuriam yra pritary 

Lopselio-dar:Zelio taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo; 

23.2. direktoriaus patvirtintq Lopselio-darfolio metinj veiklos planq, kuriam yra pritarusi 

Lopselio-darfolio taryba. 

24. Lopseliui-darfoliui vadovauja direktorius. Lopselio-darfolio direktoril! konkurso biidu 

pareigoms skiria ir is jl! atleidzia Kauno miesto savivaldybes taryba. Konkursas direktoriaus 

pareigoms organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidziamas is jl! teises aktl! nustatyta 

tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kauno miesto savivaldybes tarybai. 

25. Direktorius: 

25.1. tvirtina Lopselio-dar:Zelio vidaus struktiirq ir Lopselio-darfolio . darbuotojl! pareigybil! 

sqrasq, nevirsydamas nustatyto didziausio leistino pareigybil! skaiciaus; 

25.2. tvirtina mokytojl! ir darbuotojl! pareigybil! aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitl! teises aktl! nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidzia is jo Lopselio-darfolio 

darbuotojus, skatinajuos, skiriajiems drausmines nuobaudas; 
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25.3. priima vaikus Kauno miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo 

sutartis teises aktq nustatyta tvarka; 

25.4. suderinys su Lopselio-darfolio taryba, tvirtina Lopselio-darfolio vidaus darbo tvarkos 

taisykles; 

25.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Lopselio-darfolio vidaus darbo tvarkos 

taisyklese nustato darbuotoj4 teises, pareigas ir atsakomyby; 

25.6. uZt:ikrina vaikams sveikci, saugici, uzkertancici kelici bet kokioms smurto, prievartos 

apraiskoms aplinkci, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi 

ir darbo scilygas; 

25.7. vadovauja Lopselio-darfolio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq 

igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopselio-darfolio veiklci pavestoms funkcijoms atlikti, 

uZdaviniams jgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopselio-darfolio veiklci, materialinius ir intelektinius 

iSteklius; 

25.8. leidzia isakymus, kontroliuojaj4 vykdymci; 

25.9. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodiny tarybci; 

25.10. sudaro Lopselio-darfolio vardu sutartis, reikalingas Lopselio-darfolio funkcijoms 

atlikti; 

25.11. organizuoja Lopselio-darfolio dokument4 saugojimci ir valdymci teises aktq nustatyta 

tvarka; 

25.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopselio-darzelio tuft'!, lesas ir jais 

disponuoja; n1pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrina 

jq optimal4 valdymci ir naudojimci; 

25.13. n1pinasi metodines veiklos organ1zav1mu, darbuotoj4 profesiniu tobulejimu, sudaro 

jiems scilygas kelti kvalifikacijci, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimyby 

atestuotis ir organizuoja jq atestacijci Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka; 

25.14. inicijuoja Lopselio-darfolio savivaldos institucij4 sudarymci ir skatinaj4 veiklci; 

25.15. bendradarbiauja su ugdytini4 tevais (globejais), pagalbci vaikui, mokytojui Ir 

Lopseliui-darfoliui teikianciomis jstaigomis, teritorinemis policijos, socialini4 paslaug4, sveikatos 

istaigomis, vaiko teisi4 apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbanciomis vaiko teisi4 

apsaugos srityje; 

25 .16. atstovauja Lopseliui-darfoliui kitose institucijose; 

25 .17. dalj savo funkcij4 teises akt4 nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Lopselio-darfolio 

direktoriaus pavaduotojams; 

25.18. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas. 
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26. Lopselio-dar:lelio direktorius atsako uz Lietuvos Respublikos jstatym11 ir kit11 teises akttJ 

laikym'lsi Lopselyje-dar:lelyje; uz demokratinj Lopselio-dar:lelio valdym'l, bendruomenes nari4 

informavim'l, tinkam'l funkcij4 atlikim'l, nustatyt4 Lopselio-dar:lelio tikslo ir u2davini4 

jgyvendinim'l, Lopselio-darzelio veiklos rezultatus; uz ger'l ir veiksming'l vaiko minimalios 

prieziuros priemoni4 jgyvendinim'l. 

VSKYRIUS 

LOPSELIO-DARZELIO SA VIV ALDA 

27. Lopselyje-dar:lelyje veikia sios savivaldos institucijos: Lopselio-dar:lelio taryba, mokytoj4 

taryba. 

28. Lopselio-dar:lelio taryba (toliau - Taryba) yra auksCiausia Lopselio-dar:lelio savivaldos 

institucija. Taryba telkia Lopselio-dar:lelio tevus (globejus), mokytojus, vietos bendruomern~ 

demokratiniam Lopselio-darzelio valdymui, padeda spr((sti aktualius Lopselio-darzelio klausimus, 

atstovauti Lopselio-darzelio direktoriui teisetiems Lopselio-dar:lelio interesams. 

29. Taryba renkama dvejiems metams. l Taryb'l lygiomis dalimis tevus (globejus) deleguoja 

visuotinis teVll susirinkimas, mokytojus - mokytoj4 taryba, bendruomenes atstovus - Lopselio

-darzelio darbuotoj4 susirinkimas. 

30. Tarybos posedziai faukiami ne reciau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei 

jame dalyvauja ne maziau kaip du treCdaliai nari4. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujanciaj4 

bals4 dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim'l lemia pirmininko balsas. 

Lopselio-dar:lelio direktorius Tarybos posedziuose gali dalyvauti kviestojo nario teisemis. 

31 . Tarybai vadovauja pirmininkas, isrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje. 

32. Taryba: 

32.1. teikia siiilym4 del Lopselio-dar:lelio strategini4 tiksllJ, uzdavini4 ir j4 jgyvendinimo 

pnemonni; 

32.2. aprobuoja Lopselio-darzelio strateginj plan'l, Lopselio-dar:lelio metinj veiklos plan'l, 

Lopselio-dar:lelio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Lopselio-dar:lelio veikl'l reglamentuojancius 

dokumentus, teikiamus Lopselio-dar:lelio direktoriaus; 

32.3. teikia Lopselio-dar:lelio direktoriui siiilym4 del Lopselio-dar:lelio nuostattJ pakeitimo ar 

papildymo, Lopselio-darzelio vidaus struktiiros tobulinimo; 

32.4. svarsto Lopselio-dar:lelio les4 naudojimo klausimus; 

32.5. isklauso Lopselio-dar:lelio direktoriaus metiny veiklos ataskait'l ir teikia Lopselio

dar:lelio direktoriui siiilym4 del Lopselio-darzelio veiklos tobulinimo; 

32.6. teikia savininkui siiilym4 del Lopselio-dar:lelio materialinio aprupinimo; 
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32.7. svarsto kit4 Lopselio-darzelio savivaldos institucij4, tevq (globej4) ir Lopselio-darzelio 

bendruomenes nari4 iniciatyvas ir teikia siulym4 Lopselio-darfolio direktoriui; 

32.8. teikia siiilym4 del Lopselio-darzelio darbo tobulinimo, saugi4 vaikq ugdymo ir darbo 

scilyg4 sudarymo, talkina formuojant Lopselio-darzelio materialinius, finansinius ir intelektinius 

isteklius; 

32.9. svarsto Lopselio-dadelio direktoriaus teikiamus klausimus. 

33. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams. 

34. Taryba vienci kartci per metus atsiskaito uz savo veiklci Lopselio-darfolio bendruomenei. 

35. Mokytoj4 taryba - nuolat veikianti Lopselio-darfolio savivaldos institucija mokytoj4 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spn(sti. Jci sudaro Lopselio-darfolio direktorius, 

visi Lopselyje-darzelyje dirbantys mokytojai, sveikatos prieziiiros specialistai, svietimo pagalbci 

teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

36. Mokytoj4 taryba: 

36.1. inicijuoja Lopselio-darfolio kaitos procesus; 

36.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uidavinius; 

36.3. dalyvauja planuojant Lopselio-darfolio ugdymo veikl::i; 

36.4. svarsto veiklos ir ugdymo program4 jgyvendinimci ir ugdymo rezultatus; 

36.5. aptaria praktinius svietimo reformos jgyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines 

veiklos tobulinimo biidus, mokytoj4 pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes; 

36.6. teikia Lopselio-darfolio administracijai, mokytoj4 atestavimo komisijai siiilym4 del 

mokytoj4 kvalifikacijos tobulinimo; 

36. 7. sprendzia kitus mokytoj4 profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus. 

37. Mokytoj4 tarybai vadovauja Lopselio-darfolio direktorius. 

38. Mokytoj4 tarybos posedzius faukia Lopselio-darfolio direktorius. Posedis yra teisetas, jei 

jame dalyvauja du treCdaliai mokytoj4 tarybos nari4. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujanci4 

nari4 bals4 dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimci lemia direktoriaus balsas. 

39. Mokytoj4 taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Lopselio-darzelio 

direktoriaus teikiamais klausimais. 

VISKYRIUS 

DARBUOTOJV PRIEMIMAS J DARB,\, JV DARBO APMOKEJiMO -TV ARKA IR 

ATESTACIJA 

40. Darbuotojai i darbci Lopselyje-darfolyje priimami ir atleidziami is jo vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises 

aktais, reglamentuojanciais darbo santykius. 
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41. Lopselio-darzelio darbuotojams uz darb'! mokama Lietuvos Respublikos jstatymq ir kitq 

teises aktq nustatyta tvarka. 

42. Lopselio-darfolio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, svietimo 

pagalb'! teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikacij'! tobulina Lietuvos Respublikos jstatymq, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 

jsakymq nustatyta tvarka. 

VII SKYRIUS 

LOPSELIO-DARZELIO TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TV ARKA, 

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA 

43. Lopselis-darfolis valdo ir naudoja patikejimo teise savininko perduot'! turt'!, disponuoja 

juo istatymq ir savininko nustatyta tvarka. 

44. Lopselio-darfolio le8os: 

44.1. valstybes biudfoto specialiqjq tiksliniq dotacijq savininko biud:Zetui skirtos lesos ir 

savininko biudzeto le8os, skiriamos pagal patvirtintas S'!matas; 

44.2. pajamas uz teikiamas paslaugas; 

44.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais 

perduotos le8os, tikslines paskirties le8os pagal pavedimus; 

44.4. kitos teisetu biidu jgytos lesos. 

45. Lopselio-darzelio le8os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka. 

46. Lopselis-darfolis teises aktq nustatyta tvarka savarankiskai vykdo finansirn~ ir iikiny 

veikl'!. 

47. Lopselyje-darfolyje finansines operacijas vykdo Lopselio-darfolio buhalteris. Buhalterine 

apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymu, biudfotiniq 

istaigq buhalterines apskaitos taisyklemis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais 

teises aktais. 

48. Lopselio-darzelio finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis finansines veiklos 

kontroles taisyklemis, patvirtintomis Lopselio-darfolio direktoriaus jsakymu, minimaliais finansq 

kontroles reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq ministro jsakymu, ir kitais teises 

aktais. 

49. Lopselio-darfolio finansines veiklos kontroly vykdo Lietuvos · Respublikos valstybes 

kontroles jgaliotos institucijos ir savininkas. Lopselio-darzelio valstybini audit'! atlieka Valstybes 

kontrole. Lopselio-darfolio veiklos ir isores finansini audit'! atlieka Kauno miesto savivaldybes 

kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lopselio-darfolio vidaus auditas 

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito jstatymu ir kitais 
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VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

50. Lopselio-dar:Zelio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybes 

taryba. 

51. Lopselio-dar:Zelio nuostatai keiciami ir papildomi savininko, Lopselio-dar:Zelio 

direktoriaus ar Tarybos iniciatyva. 

52. Lopselis-darzelis turi intemeto svetain((, atitinkancic:i teises akt4 nustatytus reikalavimus. 

53. Lopselis-dar:Zelis reikalingus viefai paskelbti pranesimus ir informacijc:i apie savo veiklc:i 

skelbia intemeto svetaineje ar pasirinktame regioniniame laikrastyje teises akt4 nustatyta tvarka. 

54. Lopselis-darzelis registruojamas Juridini4 asmen4 registre teises akt4 nustatyta tvarka. 

55. Lopselio-dar:Zelio struktiiros pertvarka vykdoma, Lopselis-dar:Zelis reorganizuojamas, 

pertvarkomas ar likviduojamas teises akt4 nustatyta tvarka. 


