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protokolu Nr. 2  

 
 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“       

DARŽELIO TARYBOS NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio lopšelio- darželio „Pušynėlis“  (toliau- Darželis) tarybos nuostatai 

reglamentuoja  Darželio Tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Darželio taryba, 

o pasirašo Darželio tarybos pirmininkas. 

2. Darželio tarybos veiklą reglamentuoja LR Konstitucija ir Lietuvos įstatymai: 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, 

švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. 

Organizuodama šią veiklą, Darželio taryba remiasi Darželio direktoriaus įsakymais bei Darželio 

tarybos sprendimais. 

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

siekti Darželio vizijos, misijos, strateginių tikslų įgyvendinimo. Darželio  tarybos nariu negali būti 

Darželio vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybes tarnautojai. 

4. Darželio taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir 

teisingumo principais. 

5. Darželio  taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. Darželio  tarybos 

nuostatai keičiami Darželio tarybos nutarimu. 

6. Tarybos nariai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos administracija. Susirinkimų 

išvados ir pasiūlymai teikiami Direktoriui, pasiūlymai grupių  tėvų aktyvams  yra rekomendacinio 

pobūdžio.  

7. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai Darželio bendruomenei. 

8. Darželio tarybos nuostatai keičiami Darželio tarybos sprendimu. 

9. Darželio  tarybos posėdžių protokolai saugomi Direktoriaus kabinete-  Byla 1.14  

II. DARŽELIO TARYBOS STRUKTŪRA 

10. Darželio taryba – aukščiausia Darželio savivaldos institucija, telkianti Darželio 

administracijos, pedagogų, kitų darbuotojų, ugdytinių tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems 

Darželio tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

11. Mokyklos taryba sudaroma 3 metams  iš 3 pedagogų, 3 darbuotojų atstovų ir 3 darželyje 

nedirbančių tėvų (ar globėjų).  
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12. Darželio bendruomenės grupę atstovaujantys nariai renkami Visuotinio darbuotojų 

susirinkimo metu, tėvai – bendrame tėvų atstovų susirinkime, remiantis visuotinumo, 

lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais.  

13. Vienam Darželio tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, Darželio taryba neperrenkama, 

bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys.  

14. Asmenys Darželio  taryba renkami vienai kadencijai. Pasibaigus Darželio  tarybos trejų 

metų kadencijai, jos įgaliojimai nutrūksta.   

15. Darželio  tarybos sudėtį  tvirtina Lopšelio-darželio  direktorius. 

16. Darželio direktorius ir Profsąjungos pirmininkas negali būti Darželio tarybos 

pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio svečio teisėmis Darželio tarybos 

susirinkimuose be balso teisės.  

 

III. DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

17. Darželio tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai.   Darželio taryba pirmame 

posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenka atviru balsavimu Darželio tarybos pirmininką, 

jo pavaduotoją, sekretorių.  

18. Darželio  tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia  Darželio  

tarybos nariai. Darželio  tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posėdžio metu. 

19. Darželio  tarybos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Darželio  tarybos 

sekretorius, išrenkamas Darželio  tarybos narių balsų dauguma pirmojo posėdžio metu. 

20. Darželio  tarybos posėdžius šaukia pirmininkas.  

21.     Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius 

šaukia, organizuoja Darželio tarybos pirmininkas. Jam nesant – Darželio tarybos pirmininko 

pavaduotojas. 

22. Darželio tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių 

atstovai, Darželio rėmėjai. 

23. Darželio taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

24. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Darželio tarybos narių. Nutarimai 

priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas 

Darželio tarybos pirmininko balsas. 

25. Darželio posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs 

asmuo ir sekretorius. 

26. Į Darželio  tarybos posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami  kiti Darželio  savivaldos 

institucijų atstovai, Darželio direktorius, pedagogai, vaikų tėvai (globėjai) ir kiti asmenys. 

27. Eiliniai Darželio  tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4  kartus per metus. 
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Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Darželio  tarybos posėdis. Taryba už savo veiklą vieną kartą 

per metus atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams. 

28. Darželio  tarybos posėdis yra teisėtas,  jei  jame  dalyvauja  2/3  narių. Nutarimai  

priimami  paprasta posėdyje dalyvaujančių  balsų dauguma. Kiekvienas narys turi po vieną balso. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Darželio  tarybos pirmininko balsas. 

29. Nutrūkus Lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą 

deleguojamas naujas narys, atstovaujantis tėvams (globėjams),  pedagogams  arba  vietos  

bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs tarybos narys.  

30. Pavienius Darželio  tarybos narius gali atšaukti pirma laiko juos pasiūlę tėvai 

(globėjai), pedagogai ir bendruomenės nariai. 

 

IV. DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

31. Darželio tarybos nariai dalyvauja Darželio tarybos posėdžiuose. 

32. Teikia siūlymus dėl Darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių. 

33. Pritaria:  

33.1. Darželio strateginiams planui;  

33.2. Darželio metiniam veiklos pelnui;  

33.3. Darželio nuostatams;  

33.4. Darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms;  

33.5. kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Darželio 

direktoriui. 

34.   Svarsto teisės aktuose nustatytus ar lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.  

35. Svarsto Darželio lėšų panaudojimo klausimus, talkina formuojant materialinius, 

finansinius ir intelektinius išteklius. 

36.  Svarsto Darželio tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar Darželio 

bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui siūlymus. 

37.  Išklauso Darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia Darželio direktoriui 

siūlymus dėl Darželio veiklos tobulinimo. 

38. Teikia siūlymus Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo. 

39.  Teikia siūlymus dėl Darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, dėl Darželio darbo 

tobulinimo.  
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40. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą, nagrinėja psichologinį 

mikroklimatą, demokratinių santykių formavimąsi, aptaria iškilusių konfliktų situacijas, ieško būdų 

pozityviai jas spręsti. 

V. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

41. Turi teisę gauti visą informaciją apie Darželio veiklą. 

42.  Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, 

aktyviai dalyvauja tarybos veikloje; jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas 

užduotis. 

43.  Darželio tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per 

metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių;  turi teisę gauti iš Darželio 

administracijos informaciją apie Darželio veiklą. 

44.  Darželio taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams vieną 

kartą per metus. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

45.  Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

46.  Darželio taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant Darželį. 

47.  Pasibaigus Darželio tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą inicijuoja Darželio taryba 

ne vėliau, kaip 1 mėnuo iki kadencijos pabaigos ir organizuoja Darželio direktorius. 

48.  Darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos  teisės 

aktams. 

 

 

Parengė 

Panevėžio  lopšelio-darželio 

„Pušynėlis“ Tarybos pirmininkė 

Jolanta Aleknavičiūtė  
 

      

            (parašas) 

 


