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O'DOBILELIS- NUiSTATA,IKAUNO LOPSELIO.DARZELIO

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno lop5elio-darZelio ,,Dobilelis" nuostatai (toliau - n i) reglarmentuoja Kauno

lc,p5elio-darZelio,,Dobilelis" teising form4, priklausomybg, savinink4,

grupg ir tip4, pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, vei

inE, lop5elio-darZelio

os teisini pagrirrdz6 sriti,

niSis, tikst4, uZdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavi ir valdym4, savivald4,

drarbuotojr4 priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, op5elio-darZelio l€:Sas, jq

naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, veiklos prieZi[ struk.turos trrertvark4,

r<>organizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvark4.

2. Oficialusis lop5elio-darZelio pavadinimas - Kauno lo

trumpasis pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Dobilelis" (toliau - lop5eli

iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 19 I 633333'

is). Lop5elis-clarZelis

il. Lopselio-darZelio istorija: Kauno 3-iasis lopSelis-darZelis i Kauno miesto liaudies

Svietimo skyriaus vedejo 1966 m. geguZes 1 dienos isakymu Nr. 58a. miesto mero 1996 m.

g;ruodZio 31 d. potvarkiu Nr. 830 3-iajam lop5eliui-darZeliui suteik Kauno lop5elio-darZelio

,.Dobilelis" pavadinimas.

4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga'

.5. Lop$elio-darZelio priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes

is-darZelis,,D'otrilti:lis",

ga.

$. Lopselio-darLelio savininke Kauno miesto savivaldy (toliaru savininkas),

I.aisves al. 96, LT-44251 Kaunas. Lop5elio-darLelio savininko teises r pareilgas igyvendinanti

instituc.ijtr - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nu

biudZetiniq istaigq istatYmas'

Lietuvos Respublikos

7, Lopselio-darZelio buveine - Paneriq g.44,LT-48349 Kaunas.

g Lopselio-darZelio grupe ir tipas - ikimokyklinio ugdymo moky

9, Lopselio -darLeIio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugd

darZelis.

10. MokYmo kalba - lietuviq.

1 i. Lop5elyj e-darlelyje veikia dienines grupes'

grupes istaiga - lop5elis-



12. Lop5elio-darZelio grupiq veikla organizuojama teises aktq nustatlta tvark:a.

13. Lop5elyje- darlelyje vykdomos Sios Svietimo programos: ikimokyklinio ugdymo

programa, prie5mokyklinio ugdymo programa. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai

neiSduodami.

14.. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsisk:aitomqi4 ir kitq

s4sikaitq l-ietuvos Respublikos fregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 gttndLia Lietuvos

Respublikcs Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvrls Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijo:s teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS,TIKSLAS, UZDA.VINIAI IR

FUNKCIJOS

115. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.

16. Lop5elio-darLelio veiklos ruSys (pagal Ekonomines veiklos rD5iq klasifikatoriq,

palvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus

2001 m. spalio 31 d. isakymu Nr. Dl-226 ,,Del Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriaus

pertvirtinimo"):

16.1. pagrindine Svietimo veiklos rflSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas

8ii.10.10;

16.2.krtaivietimo veiklos ruSis - prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

16,3. kitos veiklos r[SYs:

16,3.1. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

16.3.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

16.3.3.Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85'60;

16.3.4. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56'29'

l7 . Lop5elio-d arLelio veiklos tikslas - teikti kokybi5k4 ir atitinkanti vaiko poreikius

ikimokykllin! ir priesmokyklini ugdym4, laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyi aktyvq'

savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4, sudaryti prielaidas

tolesniam sel<mingam ugdymui(si) mokykloje'

1[ 8i. Lop5elio-darZelio uZdaviniai:

l gi.l. saugoti ir stiprinti vaiko fizinE ir psiching sveikat4, garantuoti jo socialini saugumS;

tti.2. puoseleti vaiko galias (intelektines, emocijq, valios, fizines), lemiandias asmenybds

b,rand4 ir socializacijos sekmg;

1ti.3. skatinti vaiko savaranki5kum4, iniciatyvum4, kfrybi5kumE, atskleisti ir ugdyti jo



gebejimus, puoseleti individualybg;

18.4f . padeti vaikams suvokti ir perimti Zmogi5k4sias vertybes;

18.5i. saugoti ir puoseleti vaikq kultur4;

18.6. Salinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

18.?'. uZtikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo tgstinum4, palengvinti vaiko

perejim4 nuo ugdymosi Seimoje prie institucinio ugdymo;

18.8i. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokykling brand4;

18.9t. siekti vaiko tevq (globejq) ir lop5elio-darZelio partnerystes gerinant vaiko ugdymo(si)

Sei:moje kohybg.

19. VyJtcdydamas jam pavestus uZdavinius lop5elis-darZelis atlieka Sias funkcijas:

19.1. diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turini;

1 9 .2).. r <>ngia ikimokyklinio ugdymo pro gram4;

19.3;. vykdo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse

sutartus isipareigcrj imus, uZtikrina ugdymo kokybg;

19.4'. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4i4 pedagoging,

speciali4j 4 pagalbq, vykdo sveikatos prieliul4;

19.5;. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialqji ugdym4 teises

aktq nustalftatvarka;

19.6. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas (blrelius,

stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

19.j/. sudaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti, rengti kvalifikacines programas;

19.fi. uZtikrina higienos nonml laikym4si, teises aktq reikalavimus atitinkant;i4 sveik4,

saugi4 mokymosi ir darbo aplink4;

Ig.tr. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg,

vadovaudarnasis galioj andiais teises aktai s ;

1 9. l. 0. organizuoj a vaikq maitinim4 lop Selyj e-d arlelyj e ;

19.l 1 . viesai skelbia informacij4 apie lopSelio-darZelio veikl4 teises aktr4 nustatl'ta tvarka;

19.1i2. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. LopSelis-darZelis, iglvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas firnkcijas, turi teisg:

20.,t. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi b[dus;



20.2l.. kurt"i nauj us ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybiS kq ugdym4;

20.!i. benclradarbiauti su jo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.11. vykc\ti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.5i. istat'ymq nustatlta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

20.(i. gauti parumq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

20.i' . svdaryti sutartis;

20.8i. naudlotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

21. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdarnas iam
priskirtas frrnkcij ars, privalo :

2I.1. u:Ztrkrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir Zallingiems

iprodiams aplirrkq;

21.2.. te:ikt:i geros kokybes Svietim4, vykdyti patvirtintas ugdymo, iivietimo programas;

2L3. palaikyi rySius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis ir vykdyi sutartus

isipareigojirnurs;

21.4. uitil<rinti lopSelio-darZelio vaiko geroves komisijos veiklil iglwendinant teises aktq

nus;taty.tus reikala'vimus.

IV SKYRIUS

LOI'SELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22 . )l - oyt! eho - d arZ e I i o ve ikl a o rg anizuoj am a p agal:

22.1. lopSelio-darZelio direktoriaus patvirtint4 lop5elio-darLelio strategini planq, kuriam yra

pril.arg lop5,olio-darZelio taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos jLgaliotas

asnluo;

22.2!.. lctpi<>lio-darZelio direktoriaus patvirtint4 lop5elio-darlelio metini veiklos plan4,, kuriam

yra pritarusii lo p5elio-d arLelio taryba.

23. l-op5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuris konkurso budu skiriamas pareigoms ir i5
jq atleidZia::nas; tei ses aktq nustatyta tvarka.

24. .Dirroktorius:

24.1. t:rirt'.ina lopSelio-darLelio vidaus struktur4 ir lop5elio-darle:Iio darbuotojq pareigybiq

s4ra54, nevi r5ydannas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.2.. t:rtt'ina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo

koclekso ir kit.q teises aktq nustatyta tvarka priima i darbE ir atleidiiia i5 jo lopSelio-darZelio

darbuotojusr, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.3 . rntstefto lop5elio- darLelio darbo apmokej imo sistem4;

24.4.. prlima vaikus Kauno miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro nnokymo



sul.artis teisds iaktr4 nustatyta tv arka;

24..ii. suderings su lop5elio-darZelio taryba, tvirtina lopSelio-dar:Zelio vidaus darbo tvarkos

taisykles;

24.rii. ttLtil<rina vaikams sveik4, saugi4, uLkertandiq keli4 bet kokioms smurto, p:rievartos

aprai5koms aplinJk4, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikataii nekenksmingas ugdymosi

ir darbo s4lygas;

24."tr. '"radovauja lop5elio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, iq
igy'vendinirrnui, organizuoja ir koordinuoja lop5elio-darZelio veikl4 pal,estoms funkcijoms atlikti,

uZrlavinianrs ilgyvendintr, analizuoja ir vertina lop5elio-darZelio veikl4, nraterialinius ir intelektinius

iSteklius;

24 .iil. l<ti&tia i sakymus, kontro l iuoj a, kaip j i e vykdomi ;

24.\). sudatro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metoding tarybq;

24.n0. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis, reikalingas lop5elio-darZelio funkcijoms

atlikti;

24.n1. orp;anizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir tva:rkym4 teises aktq nustatlta

tvarka;

24.\2. teises aktq nustatyta tv'arka valdo, naudoja lop5elio-drarZelio turt4, le5ars ir jais

dis'ponuoja; rupinLasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq

optimalq vrrld;gmr1 ir naudoj im4;

24.I3. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudato

jiems s4lylgas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojami; sudaro

galtimybg efiestuotis t organrzuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tr,,arl€;

24.',14. inir:ijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarymqrir skatina jq veikl4;

24.15. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaitrrui, mokytojui ir lopSeliui-

-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, siveikatos

istaigomis, va.ikc, teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vailko teisiq

apsaugos srityje;

24. | 6. atstovauj a lop5eliui-darZeliui kitose institucij ose ;

24.'17 . orElanizuoj a lop5elio-darZelio buhaltering apskait4;

24.18. priZilri finansq kontrolg lop5elyje-darLelyje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;

24.19. atliieka kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatf,as funkcijas.

25. LopSelio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si lop5elyje-darZelyje, demokratini lop5elio-darZelio valdyrn4, bendruoment:s nariq

inlbrmavirn4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq lop5elio-darZ,llio tikslo ir uZdaviniq

ig;rvendinirn4. lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiDros



priemoniq igyvendinim4, teisingos, tikslios ir i5samios informacijos apie Dkinius ivykius ir Dkines

operacijas parteilkim4 laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui. LopSelio-dar,Lelio direktorius

pavaldus ir ats;kaitingas savininkui'

V SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

26. L,oprielyje-darLelyje veikia Sios savivaldos institucijos: lop5elio-darLelio tatyba,

m,ckytojq rtary'ba.

27. Leryle1io-darZelio taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia lop5elio-darZelio sirvivaldos

institucija, telkianti lop5elio-darZelio tdvus (globejus), mokytojus, vietos benclruomenq

dermol,:ratiniam l6pielio-darZelio valdymui, veiklos sridiq klausimams aprtarti, kolegialiai nagrineti ir

sprgsti aktrrraliius lop5elio-darZelio klausimus.

28. Tary6a renkama dvejiems metams. faryb4 sudaro 9 nanar. { Taryb4 atstovus lygiomis

dalimis (p,o .3) deleguoja tevai (globejai), moky.tojai ir darbuotojai: tevus (glcbejus) rleleguoja

visuotinis td,vq susirinkimas, mokytojus - mokyojq taryba, darbr.rotojus - lopielio-darZelio

darbuotojr4 suLsiriinkimas. LopSelio-darZelio direktorius negali bfiti Tarybos nariu'

29, Taryllos veikla organizuojamapagal Tarybos patvirtintus Tarrybos nuostatus.

30, Tarylbos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimanri posedyje dalyvaLujandiqjq

balsq daulr;uma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4lemia pirmininko balsari.

31. Tarylbai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame Telrybos posedyje.

32"'TatYt[a1

32:.1. teikia sifllymus del lopselio-darZelio strateginiq tikslq, u:Zdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniu;

321..2. pritaria lop5elio-darZelio strateginiam planui, lop5elio-darZelio metiniarn veiklos

planui, l,cpielio-darZelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitienrs lopSelio-darZelio veikl4

reglamenluojantiems dokumentams, teikiamiems lopSelio-darZelio direktoriaus;

32,.3. tei,.kialopselio-darZelio direktoriui sillymus del lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimo ar

papillymo, lopiielio-darZelio vidaus struktlros tobulinimo;

321.4. svarsto lop5elio-darZelio le5q naudoj imo klausimus;

321.5. isklauso lopselio-darZelio direktoriaus meting veiklos ataskait4 ir teikia sillyrnus

l,cpselio-clarjielio direktoriui del lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo;

3i..6 . teikia savininkui sillymus del lop Selio - darZe lio materialinio aprlp in imo ;

3!1.7. svarsto kitq lopselio-darZelio savivaldos institucrjq, tevq (globejq) ir lop5eliLo-darZelio

trendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus lop5elio-darZelio diroktoriui;

3l).8. teikia si[lymus del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdyrrLo ir darbo



sqlygrl surlarymo, talkina formuojant lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

iSteklius;

32.9. svarsto lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

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

34, Taryl>avien4 kart4 per metus atsiskaito uZ savo veikl4lop5elio-darZelio bendruomenei.

35, Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija :mokytojq

profesinia.rms ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro l,rp5elio-darZelio direktorius,

visi lop5elyj<>darl.elyje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZilros specialistai, Svietimo pagalbq

teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

36, Mokvtojq taryba:

36,f . inioijuoja lop5elio-darlelio kaitos procesus;

36.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

3 6. 3 . dal yvauj a pl anuoj ant lop5elio - darLelio u gdymo veikl4;

36.4. svarsto veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4 ir ugdyrno rezultatus;

36.5. aptaria praktinius Svietimo reformos igyvendinimo klausirnus, praktinius pe<lagogines

v,:iklos tolbulinimo budus, mokytoiq pedagogines ir dalykines kompeten.cijos ugdymo galirnybes;

36.6. teikia lop5elio-darZelio administracijai, mokyojq atestavimo komisijai sitl.ymus del

mokl'toj r1 kvalifikacij os tobulinimo ;

36.7. sprendZia kitus moky'tojq profesinius ir bendruosius ugdynro klausimus.

37. Mokytojq tarybos veikla organizuojamapagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtirrtus

mo$tojq tarybos nuostatus.

3 8. Nlokytoj q tarybai vadovauja lopselio-darzelio direktorius.

39. Nlokytojq tarybos posedZius Saukia lop5elio-darZelio direktc,rius. Posedis yra tr:isetas, jei

jame daly'vauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq

nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4lemia pirmininko balsas.

4Cr. Mokltojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq ntrstatytais ir lop5elio-darZelio

direktoriaus teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS

DAR|BIIO'IOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOI<EJIMO TVARI#.IR

ATESTACIJA

41. Darbuotojai ! darb4 lopselyje-darlelyje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Sr'ietimo istatymu, Lietuvos

Itespublil<os Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus i darb4



priima ir utleidlia i5 jo lop5elio-darZelio direktorius'

42. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis l-ietuvos Respublikos darbo

kodeksu, llietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

isl.atymu ir kitais teises aktais.

43. LopSelio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugrlymui, mokytojai, Svietimo

pagalbqteikipntys specialistai atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos llespublikos istatl'rnq,

Lietuvos ltespublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

isakymq nustatYla tvarka.

VII SKYRIUS

LSpSELI9-1DARZELIS ruRTAS, LESos, JU NAUDoJIMo rvARlKAo FINANSINES

V-EI]<LO)S KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIXIOS PRIEZIURA.

44. Lop5elis-darZelis valdo ir naudoja patikejimo teise savininko perd.uot4 turt4, disponuoja

juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka.

45. L,cp5elio-darZelio leSos:

45.1. vatstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savininl:o biudZetui skirtos le5os ir

savininko biudZeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

45.2. paiamos uZ teikiamas paslaugas;

45.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir frziniq asmenl+ dovanotos ar: kitaip teisetais bldais

perduotos leiios, kitos teisetu bfdu igytos leSos.

46. Lop5elio-darZelio leSos naudoj amos teises aktq nustatyt a tvarka'

4?. I.op5elis-darZelis teises aktq nustatlta tvarka savaranki5kai v'ykdo finansing, [kinq

veikl4.

4gi. I-op5elio-darZelio buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines operacijas

vykdo savininko isteigtas juridinis asmuo.

4tr. Lopselio-darLelio finansinds veiklos kontrold vykdonna vadovaujantis Lietuvos

trLespublikos teises aktais.

50. l-op5elio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Liel,uvos Respublikos valstybes

kontroles igaligtos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darZelio valstybini ar,rdit4 atlieka Valstybes

l..ontrole. Lqp5elio-d arLelio veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Kauno miesto sa,tivaldybes

l:ontrolieriur; (Savivaldybes kontroles ir audito tamyba). Lopselio-du.rlelio vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais

vidaus aLudit4 reglamentuojandiais teises aktais. LopSelio-darLeli<> veilklos prieZiur4 atlieka

siavininkeLs.



VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. LopSeli nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybes

taryba.

52" lopielio-darZelio

direktoriaus ar T

53. Lop5eli is turi interneto svetaing (www.dobilelis.mir.lt), atitinkandi4 teises aktq

nustat5rtus reikalavi

lis reikalingus viesai paskelbti pranesimus ir informacrj4 apie savo veikl4

skelbia interneto lje teises aktq nustatyta tvarka.

55. Lop5eli io strukt[ros pertvarka vykdoma, lop5elis-darZelis reorganizrlojamas,

pertvarkomas ar li iduojamas teises aktq nustatyta tvarka.


