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PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybes tarybos

0 KAUNO LOPSELIO-DARZELIO,,ROKUTTS,, NUOSTATAT

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

i. Kauno lopSelio-darZelio ,,Rokutis" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Kauno

lop5elio-darLelio ,,Rokutis" teisinE form4, priklausomybg, savinink4, buveing, lop5elio-darZelio

grupE ir tip4, pagrindinq paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti,

rflSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4,

darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lop5elio-darLelio leSas, jq

naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, veiklos prieZilr4, struktlros peftvark4,

reorganizavimo, pertvarklnno ar likvidavimo tvark4.

2. Oficialusis lopSelio-darZelio pavadinimas - Kauno lopSelis-darZelis ,,Rokutis'., trumpasis

pavadinimas - lopSelis-darZelis ,,Rokutis" (toliau - lop5elis-darZelis). LopSelis-darZelis iregistruotas

Juridiniq asmenq registre, kodas 191097825.

3. Lop5elio-darZeho istorija: 1972 m. birZelio I d. pradejo veikti Rokq keramikos

gamyklos Zinybinis lop5elis-darZelis. 1993 m. rugsejo 1 d. lop5eliui-darZeliui buvo suteiktas

lopSelio-darZelio,,Rokutis" pavadinimas.

4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Lopielio-darZelio priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes mokykla.

6. LopSelio-darLeho savininke Kauno miesto savivaldybe (toliau savininkas),

Laisves al.96, LT-44251 Kaunas. Lop5elio-darLelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti
institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos

biudZetiniq istaigq istatymas.

7. Lop5elio-darZelio buveine - Baltaragio g. 1, LT-46119 Kaunas.

8. Lop5elio-darZelio grupe ir tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. LopSelio-darLelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga - lopSelis-

-darZelis.

10. Mokymo kalba - lietuviq.

1 l. LopSelyje-darZelyje veikia dienines grupes.

12. Lop5elio-darZelio grupiq veikla organizuojama teises aktq nustatytatvarka.
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-: ---:ie-:s-iarZelis rla riesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqi4 ir kitq

:'i-.-;-.'- i ::rur os Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos

R.espubhkos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos

rstan'mais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RfiSys, TIKSLAS ,IJL,uIYINIAI IR
FUNKCIJOS

15. LopSelio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.

16. LopSelio-darZelio veiklos ru5ys (pagal Ekonomines veiklos ru5iq klasifikatoriq,

patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus

2007 m. spalio 3 i d. isakymu Nr. D[-226 ,,Del Ekonomines veiklos riiSiq klasifikatoriaus

patvirtinimo"):

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

85.1 0.10;

l6.2.krta Svietimo veiklos rDSis - priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

16.3. kitos veiklos r[Sys:

16.3.i. 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.

17. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - teikti kokybi5k4 ir atitinkant! vaiko poreikius

ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4, laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyti aktyvq,

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

tolesniam sekmingam ugdymui(si) mokykloje.

I 8. LopSelio-darZelio uZdaviniai:

18.1 . saugoti ir stiprinti vaiko fizing ir psiching sveikat4, garantuoti jo socialini saugum4;

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

brand4 ir socializacijos sekmg;

18.3. skatinti vaiko savarankiSkum4, iniciatyvum4, knrybi5kum4, atskleisti ir ugdyti jo
gebejimus, puoseleti individualybg;
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18.4. padeti vaikams suvokti ir perimti Zmogisk4sias vertybes;

18.5. saugoti ir puoseleti vaikq kulttlrq;

18.6. Salinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

1g.7. uZtikrinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo tqstinum4, palengvinti vaiko

perejim4 nuo ugdymosi Seimoje prie institucinio ugdymo;

18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokykling brand4;

1g.9. siekti vaiko tevq (globejq) ir lop5elio-darZelio paftnerystes gerinant vaiko ugdymo(si)

Seimoje kokybg.

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

19.1. diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turini;

19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program4;

19.3. vykdo ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo pfogfamas, mokymo sutartyse

sutartus isipareigojimus, uZtikrina ugdymo kokybg;

19.4. teikia informacinq, psichologing, socialinE pedagoging, specialiqi4 pedagoging,

specialiqi E pagalb1, vykdo sveikatos prieZiflrq;

19.5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialqli ugdym4 teises

aktq nusta[ta tvarka;

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

stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

19.7. sudaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti, rengti kvalifikacines programas;

19.8. uZtikrina higienos normq laikym4si, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4,

saugi4 mokymosi ir darbo aPlink4;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazE,

vadovaudamasis galioj andiais teises aktais;

t 9. 1 0. organizuoj a vaikq maitinim4 lop5elyj e-d arLelyie1'

19.1 1. viesai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatlta tvarka;

lg.l2. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi btidus;

20.2. kurti naujgs ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdymQ;

20.3. bendradarbiauti su jo veiklai ftakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
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20.4.vykdytimiesto,SaliesirtarptautiniusSvietimoprojektus;

20.5. lstatymq nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

20.6. gauti param|Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

20.7. sudarYti sutartis;

20.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis'

21. Loplelis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius' atlikdamas jam

priskirtas funkcij as, Privalo:

21 .1. uztikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir zalingiems

iprodiams aplink4;

21.2. teiktigeros kokybes svietim4, vykdyti patvirtintas ugdymo, Svietimo pfogramas;

2|.3.palaikytiry5iusSuvietosbendruomene,sudarytisutartisirvykdytiSutartus

isipareigojimus;

21.4. uLttkrinti lop5elio-darZelio vaiko geroves komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq

nustatytus reikalavimus.

IV SKYRTUS

LOpSELIO-DARZELIO vEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Lop5elio-darZelio veikla organizuojama pagal:

22.1. lopselio-darZelio direktoriaus patvirtint4 lopselio-darzelio strategini p1an4, kuriam yra

pritarusios lopselio-darZelio taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos

igaliotas asmuo;

22.2.lopielio-darZelio direktoriaus patvirtint4lopselio-darLelio metiniveiklos plan4, kuriam

yra pritarusi lopSelio -d arLelio taryba;

22.3. kitus lopselio-darZelio veikl4 reglamentuoj andius teises aktus'

23. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuris konkurso b[du skiriamas pareigoms ir i5

jq atleidZiamas teises aktq nustatl'ta tvarka'

24. Direktorius:

24.1. tvirtina lop5elio-darZelio vidaus struktflr4 ir lop5elio-dari'elio darbuotojq pareigybiq

s4ra54, nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.2. tvirtina darbuotojq pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq

teises aktq nustatl,ta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5 jo lopselio-darzelio darbuotojus, skatina

juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.3.nustatolop5elio-darZeliodarboapmokejimosistem4;

24.4. piima vaikus Kauno miesto savivaldybes tarybos nusta[ta tvarka, sudaro mokymo

sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

V
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24.5. suderings su lop5elio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio vidaus darbo tvarkos

taisykles;

24.6. u1tikrina vaikams sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smutlo, prievartos

aprai5koms aplink4, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi

ir darbo s4lygas;

24.7. vadovauja lop$elio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq

igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina lopSelio-darZelio veikl4, materialinius ir intelektinius

iSteklius;

24.8.leidlia isakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

24.9. sudaro teises aktq nustatl'tas komisijas, darbo grupes, metodinq taryb4;

Z4.tO. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis, reikalingas lop5elio-dari,elio funkcijoms

atlikti;

24.11. organizuoja lop}elio-darLelio dokumentq saugojim4 ir tvarkym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

24.12. teises aktq nustatlta tvarka valdo, naudoja lopSelio-darLelio turt4, leSas ir jais

disponuoja; riipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq

optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.13. rlpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams sudaro

galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

24.14. inicijuoja lop$elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

24.15. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalbE vaikui, mokyojui ir lop5eliui-

-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos prieZiuros

lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

24.1 6. atstovauj a lopSeliui-darZeliui kito se institucij o se ;

24.17 . organizuoj a lop5elio-darZelio buhalterinq apskait4;

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

24.19. atlieka kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

25. Lop$elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si lopSelyje-darZelyje, demokratini lopSelio-darZelio valdym4, bendruomenes nariq

informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatl.tq lop5elio-darLelio tikslo ir uZdaviniq

igyvendinim4, lop5elio-darZelio veiklos rezultatus, gerE ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros

priemoniq igyvendinim4, teisingos, tikslios ir iSsamios informacijos apie tikinius ivykius ir [kines
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operacijas pateikim4 laiku buhalterines apskaitos tvarkyojui. LopSelio-dari.elio direktorius

pavaldus ir atskaitingas savininkui.

26. Lop5elio-darZelio metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma metodine

taryba, kurios nuostatus tvirtina lopSelio-darZelio direktorius.

V SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

27. Lop5elyje-darLelyje veikia Sios savivaldos institucijos: lop5elio-darZelio taryba,

mokytojq taryba.

28. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia lop5elio-darZelio savivaldos

institucija, telkianti lopSelio-darZelio tevus (globejus), mokytojus, vietos bendruomeng

demokratiniam lop5elio-darZelio valdymui, aktualiems lopSelio-darilelio veiklos sridiq klausimams

aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

29.Taryba renkama dvejiems metams. Taryb4 sudaro 9 nariai. { Taryb4 atstovus lygiomis

dalimis (po 3) deleguoja tevai (globejai), mokytojai ir kiti darbuotojai: tevus (globejus) deleguoja

visuotinis tevq (globejq) susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, kitus darbuotojus - lop5elio-

-darZelio kitq darbuotojq susirinkimas. Lop5elio-darZelio direktorius negali blti Tarybos nariu.

30. Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintus Tarybos nuostatus.

31. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq

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

32. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.

33. Taryba:

33.1. teikia si[lymq del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;

33.2. pritaria lopSelio-darZelio strateginiam planui, lop5elio-darLelio metiniam veiklos

planui, lopSelio-darZelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems lopSelio-darLelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopSelio-darZelio direktoriaus;

33.3. teikia lop5elio-darLelio direktoriui sitlymq del lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimo ar

papildymo, lopSelio-darZelio vidaus struktlros tobulinimo;

33.4. svarsto lop5elio-darZelio leSq naudojimo klausimus;

33.5. i5klauso lop5elio-darLelio direktoriaus meting veiklos ataskait4 ir teikia lop5elio-

-darZelio direktoriui sillymq del lop5elio -darZeho veiklos tobulinimo;

33.6. teikia savininkui siDlymq del lopSelio-darZelio materialinio apr[pinimo;

33.7. svarsto kitq lopSelio-darZelio savivaldos institucijq, tevq (globejq) ir lop5elio-darZelio
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bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifllymq lop5elio-darl.elio direktoriui;

33.8. teikia sifllymq del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo

sQlygr+ sudarymo, talkina formuojant lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

isteklius;

3 3.9. svarsto lopSelio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

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

35. Taryba vien4 kartq per metus atsiskaito uZ savo veikl4lop5elio-darZelio bendruomenei.

36. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darLelio savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro lop5elio-darZelio direktorius,

visi lop5elyje-darLelyje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiuros specialistai, Svietimo pagalb4

teikiantysspecialistai,kititiesiogiaiugdlrmoprocesedalyvaujantysasmenys.

37. Mokytojq tarYba:

37.1. inicijuoja lop5elio-darZelio kaitos procesus;

37.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

37 .3 . dalyvauj a planuoj ant lop5elio-darZelio ugdymo veikl4;

37.4. svarsto veiklos ir ugdymo programr+ igyvendinim4 ir ugdymo rezultatus;

37.5. aptaria praktinius Svietimo reformos igyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines

veiklos tobulinimo b[dus, moky,tojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

37.6. teikia lop5elio-dafielio administracijai, mokytojq atestavimo komisijai si[lymq del

mokl'toj q kvalifi kacij os tobulinimo ;

37.7. sprendZia kitus mokytojq profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

38. Mokytojq tarybos veikla organizuojama pagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtintus

moky'tojq tarybos nuostatus.

3 9. Mokytoj q tarybai vadovauj a lopselio-darzelio direktorius.

40. Mokl.tojq tarybos posedZius Saukia lop5elio-darZelio direktorius. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq

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

41. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir lop5elio-darZelio

direktoriaus teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

42. Darbuotojai i darb4 lop5elyje-darLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
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Respublikos Vyriausybds nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius'

Direktoriaus pavaduotojus ir kitus darbuotojus i darb4 priima ir atleidZia i5 jo lop5elio-darZelio

direktorius.

43. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatymu ir kitais teises aktais.

44. LopSelio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo

pagalb4 teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos istatymq,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

isakymq nustatyta tvarka.

YII SKYRIUS

L9PSELIO-DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

45. Lop5elis-darZelis valdo ir naudoja patikejimo teise savininko perduot4 turt4, disponuoja

juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka.

46. Lop5elio-darZelio leSos:

46.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savininko biudZetui skirtos le5os ir

savininko biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

46.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

46.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais

perduotos leios, kitos teisetu budu igytos le5os'

47. LopSelio-darZelio le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

48. LopSelis-darZelis teises aktq nustatyta tvarka savaranki5kai vykdo finansinE, flking

veikl4.

49. Lop$elio-darZelio buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines operacijas

vykdo savininko isteigtas juridinis asmuo.

50. Lop5elio-darLelio finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teises aktais.

51. LopSelio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darZelio valstybini audit4 atlieka Valstybes

kontrole. Loplelio-d arielio veiklos ir iSores finansini audit4 atlieka Kauno miesto savivaldybes

kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lop5elio-darLelio vidaus auditas

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

vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. Lop5elio-darZelio veiklos prieli.urE atlieka
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savininkas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Lop5elio-darZelio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybes

taryba.

53. Lopielio-darileho nuostatai keidiami ir papildomi savininko, lopSelio-darLelio

direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

54. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing (www.ldrokutis.lt), atitinkandi4 teises aktq

nustatytus reikalavimus.

55. Lopielis-darZelis reikalingus vie5ai paskelbti praneSimus ir informacijq apie savo veikl4

skelbia interneto svetaineje teises aktq nustatyta tvarka.

56. Lop5elio-darZelio struktDros pertvarka vykdoma, lop5elis-darZelis reorganizuojamas,

p ertvarkomas ar likviduoj amas tei se s aktq nustatyta tv arka.

Kauno lopSelio-darLelio,,Rokutis" Ramute Stanislovaitiene

+
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