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Kauno miesto savivaldybes tar),bos

2ot7 m.

hug // 4

sprendimu

{urjFIOY

KAUNO VATDORFO UEMTLIO,,SALTINELIS" NUOSI'ATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

' Kauno valdorfo darzelio ,,Saltinelis" nuostatai (toliau * nuostatai) reglamentuoja Kaun.
Valdorfo darlelio ,,$altinelisu'teising form4, priklausomybg,
savinink4, buveing,
I

darzelio g*rpq ir
tipq, pagrinding paskirti, ugdymo kalbq ir ugdymo formas,
veiklos tcisinj pagrindq, sriti, r[$is,
tiksl4, uzdavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4
ir valdymq, savivaldE,
darbuotojq priernimq i darbq, jq dalbo apmokejirno
tvark4 ir atesracUq, darzelio lesas, jq naudojimo
tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, veiklos priezi[r4,
struktEros pertvark4,
reorganizarrimo,

pertvarkyrno ar likvidavimo tvark4.

2. oficialusis dartelio pavadinimas
pavadinimas

- Kauno valdortb darielis
trumpasis
* valdorfo dar*elis ,,saltinelis.. (toliau dar/elis). Dartelis ,,$altin6lis".
iregistruotas .luridiniq

asmenq registre, kodas

lgl64lgl4.

3' Darlelio istorija: Kauno m. liaudies sr.rietimo skyriaus vedejo
196l m. gruodZio 29 d.
isakymu Nr' 48 isteigtas 5l'asis vaikq darzelis. Kauno miesto mero l99l m.
rugpjiidio 13 d.
potvarkiu 5l-ajam Iop5eliui-darzeliui suteiktas Kauno vaikq
lopselio-darZelio ,,Salrinelis..
pavadinimas' Nuo 1996 m. rugsejo I d. dar2elyje
taikorna Valdorib pedagogine
sisten:a, o nuo
1999 m' lapkridio 15 d' dartelis tapo Tarptautines
valdorfo darzeliq sqiungos nariu (nario numeris

586380)' Kauno miesto savivaldybes administracijos
$vietimo

ir ugdymo skyriaus vedejo 2002 m.
Iopselyje-darzelyje .,Saltin€lis" veikia Konsultaci*is
ikimokyklines
valdorfo pedagogikos centras, kulio veiklq reglamentuoja $io
centro nuostatai. Kauno miesto
rugpjfldio

l3 d' isakyrnu

savivaldybes tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu
Nr. T-53 pakeistas Kauno lopselio-darzelio
,,S altinel is" pavadinimas ir j is pavadintas Kauno v aldorfo
darzel i u,,sal dneli s,..
4. Darielio teisine tbrma

-

biudletine istaiga.

Darlclio priklausomybe * Kauno miesto savi,aldybes rnoktrrftls.
6' DarZelio savininkd - Kauno miesto savivaldybe (toliau" * savininkas),
5.

L1'-44251 Kaunas' Darzelio

savlnii*o teises ir pareigas lgyvendinanti institucija

-

Laisyes al. 96,

Kauno miesto
savivaldybes taryba. Jos kompetencijq nustato Lietuvos
Respublikos biudzetiniq istaigq istatymas.
T,DarLelio buveine-K. Ilar$ausko g. g4, I-T-5144r Kaunas.
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8. DarZelio grupe

ir tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. DarZelio pagrindine paskirtis
10. Mokymo kalba

-

-

ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

-

Valdorfo darZelis.

lietuviq.

11. Darlelyje veikia dienines grupes.

12.Darzelio grupiq veikla organizuojama teises aktq nustatyta tvarka.

13. Darlelyje vykdomos Sios Svietimo programos: ikimokyklinio ugdyno programa,
prie5mokyklinio ugdymo programa. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai neiSduodami.
14. DarLelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomq;,q ir kitq sqskaitq

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 gindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos
teises aktais, kitais teises aktais

ir

Siais nuostatais.

II SI(YRIUS
vALDoRFo DARZELIO vEIKLos sRITIS rR RUSvs,TIKSLAS,IJL,uwINIAI IR
FUNKCIJOS
15. DarZelio veiklos sritis

-

Svietimas.

76. DarZelio veiklos r[Sys (pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq, patvirtint4
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio

3l

d. isakymu Nr. D|-226 ,,Del Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriaus patvirtinimo"):

16.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis

-

ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdyrnas, kodas

85. I 0.1 0;

16.2.kita Svietimo veiklos r[Sis

- prieSmokyklinio

amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

16.3. kitos veiklos r[Sys:
16.3.1. kultDrinis Svietimas, kodas 85.52
16.3.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

16.3.3. Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
16.3.4. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29.

17. DarLelio veiklos tikslas

- teikti kokybi5kq ir atitinkanti vaiko poreikius

ikimokyklini ir

prieSmokyklini ugdymq taikant Valdorfo pedagogik4, laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyti

aktyvq, savimi

ir

savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turint! vaik4, sudaryti

priel aidas tol esni am sekmingam ugdymui(si) mokykloj e.
1

8. DarZelio uZdaviniai:

ir stiprinti vaiko fizing ir psiching sveikat4, garantuoti jo socialini saugum4;
18.2. puoseleti vaiko galias (intelektines, emocijq, valios, fizines), lemiandias asmenybes
18.1. saugoti

brandq

ir socializacijos sekmg;

18.3. skatinti vaiko savarankiSkum4, iniciatyvum4, kfirybiSkum4, atskleisti

ir

ugdyti jo

gebejimus, puoseleti individualybg;
18.4. padeti vaikams suvokti ir perimti ZmogiSk4sias vertybes;
18.5. saugoti ir puoseleti vaikq

kultlr4;

18.6. Salinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

18.7. uZtikrinti ikimokyklinio

ir

prie5mokyklinio ugdymo tgstinum4, palengvinti vaiko

perejim4 nuo ugdymosi Seimoje prie institucinio ugdymo;
18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokykling brand4;

18.9. siekti vaiko tevq (globejq)

ir

vaikq-darZelio partnerystes gerinant vaiko ugdymo(si)

Seimoje kokybg.
19. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius darZelis atlieka Sias funkcijas:

19.1. diferencijuoja

ir individualizuoja ugdymo turini;

19.2. renga ikimokyklinio ugdymo programq;
19.3. vykdo ikimokyklinio irprie5mokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus

isipareigojimus, uZtikrina ugdymo kokybg;

19.4. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging,
speci aliqj 4 pagalb q, vykdo sveikato s pri eZilr4;
19.5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialqji ugdymE teises

aktq nustatyta tvarka;
19.6. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu

jq mokamas papildomas paslaugas (burelius,

stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
19.7. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti, rengti kvalifikacines programas;
19.8. uZtikrina higienos nonnq laikym4si, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplinkq;

19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq materialing bazg,
vadovaudamasis galiojandiais teises aktais;
I 9.

1

0. organizuoja vaikq maitinim4 dari,elyje;

19.1 1. vie5ai skelbia

informacij4 apie darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

19.12. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III

SKYRIUS

DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
20. DarZelis, igyvendindamas jam pavestus tiksl4
funkcijas, turi teisg:
20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi bldus;

ir

uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas

4

20.2.k:rfii naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSkq ugdym4;
20.3. bendradarbiauti su jo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4, vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. istatymq nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20,6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyrno nustatyta tvarka;
20.7. sudarli sutartis;
20.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

21. DarZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, privalo:
21.1. uitil<rrnti sveik4, saugi4, uZkertandiE keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems
iprodiams aplink4;
21.2. teikti geros kokybes Svietim4, vykdyi patvirtintas ugdymo, Svietimo programas;

21.3. palaikyti rySius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis

ir

vykdyti

sutartus

isipareigojimus;

2I.4. uZtil<inti darZelio vaiko gerovds komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq nustatyfus
reikalavimus.

IV SKYRIUS
DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
22. Darlelio veikla organizuojama pagal

:

22.7.DarLelio direktoriaus patvirtintq Valdorfo darZelio strategini plan4, kuriam yra pritarg

ir Kauno miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
22.2. DarLelio direktoriaus patvirtint4 Valdorfo darZelio metini veiklos plan4, kuriam yra

darZelio taryba

pritarusi darZelio taryba.

23. DarLeliui vadovauja direktorius, kuris konkurso bldu skiriamas pareigoms

ir

iS jq

atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka.

24. Direktorius:
24.7. Nrrtina darZelio vidaus struktlrq ir darZelio darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas
nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.2. tvirtina mokyojq

ir

darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq

ir atleidliai5 jo darZelio darbuotojus, skatina

juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
24.3. nustato darZelio darbo apmokejimo sistem4;

24.4. piima vaikus Kauno miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
24.5. suderings su darLelio taryba, tvirtina darZelio vidaus darbo tvarkos taisykles;

24.6. u7,tlkina vaikams sveikq, saugi4, uZkertandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos
apraiSkoms aplinkE, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias

ir sveikatai nekenksmingas ugdynosi ir

darbo s4lygas;

. vadovauja darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq igyvendinimui,
organizuoja ir koordinuoja darZelio veiklq pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams igyvendinti,
24.7

analizuoja ir vertina darZelio veikl4, materialinius ir intelektinius iSteklius;

24.8.leidLia isakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
24.9. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metoding tarybq;
24.10. sudaro darZelio vardu sutartis, reikalingas darZelio funkcijoms atlikti;
24.11. organizuoja darZelio dokumentq saugojimq ir tvarkyrn4 teises aktq nustatyta tvarka;

24.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja darZelio turt4, le5as ir jais disponuoja;

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina
valdym4 ir naudojim4;

jq optimalq

24.13. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems sqlygas kelti kvalifikacij4, mokytojams
galimybg atestuotis

ir

organizuoja

jq

ir kitiems

pedagoginiams darbuotojams sudaro

atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;
24.14. inicijuoja darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
24.15. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, mokytojui ir vaikqdarZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,
vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos

srityje;
24.L 6. atstovauj a darZeliui kitose

institucijose;

24.17 . organizuoja darZelio buhaltering apskait4;

24.18. priZiUri finansq kontrolg darLelyje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;
24.19. atlieka kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

25.DarZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatynq ir kitq teises aktq laikym4si
darZelyje, demokratinivaikq-darZelio valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq

atlikim4, nustatytq darZelio tikslo

ir

uZdaviniq igyvendinim4, darZelio veiklos rezultatus, ger4 ir
veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinimq, teisingos, tikslios ir iSsamios

informacijos apie [kinius ivykius ir flkines operacijas pateikimE laiku buhalterines apskaitos
tvarkytojui. darZelio direktorius pavaldus ir atskaitingas savininkui.
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V SI(YRIUS
VALDORFO DARZELIO SAVIVALDA
26,Darielyje veikia

Sios savivaldos institucijos: darZelio taryba,

2T.DarZelio taryba (toliau

-

mokytojq taryba.

Taryba) yra auk5diausia darZelio savivaldos institucija, telkianti

darZelio tevus (globejus), mokyojus, vietos bendruomeng demokratiniam darZelio valdymui, veiklos

sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

28. Taryba renkama dvejiems metams. Taryb4 sudaro 9 nariai. { Taryb4 atstovus lygiomis
dalimis (po 3) deleguoja tevai (globejai), mokytojai ir darbuotojai: tevus (globejus) deleguoja

visuotinis tevq susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba,darbuotojus - vaikq-d afielio darbuotojq
susirinkimas. DarZelio direktorius negali bUti Tarybos nariu.
29.Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintus Tarybos nuostatus.
30. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq
balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4lemia pirmininko balsas.

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

32.Taryba:
32.1. teikia sillymus del darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
32.2. pri.tat',a darZelio strateginiam planui, darZelio metiniam veiklos planui, darZelio vidaus
darbo tvarkos taisyklems, kitiems darZelio veiklq reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems
darZelio direktoriaus

;

32.3. teikia darZelio direktoriui sillymus del darZelio nuostatq pakeitimo ar papildymo,
darZelio vidaus struktlros tobulinimo;
32.4. svarsto darZelio leSq naudojimo klausimus;

32.5. i5klauso darZelio direktoriaus meting veiklos ataskaitq

ir teikia si[lymus darZelio

direktoriui del darZelio veiklos tobulinimo;
32.6. telkia savininkui sillymus del darZelio materialinio apropinimo;

32.7. svarsto kitq darZelio savivaldos institucijq, tevq (globejq)

ir

darZelio bendruomenes

nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus darZelio direktoriui;

32.8. teikia si[lyrnus del darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo
sudaryrno, talkina formuojant darZelio materialinius, finansinius
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ir darbo sQlygq

ir intelektinius iSteklius;

2.9. svarsto darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

33. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

34.Taryba vien4 kart4 per metus atsiskaito uZ savo veikl4 darZelio bendruomenei.
35. Mokytojq taryba

-

nuolat veikianti darZelio savivaldos institucija mokytojq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro darZelio direktorius, visi darZelyje dirbantys

mokytojai, sveikatos prieZi[ros specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai
ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
36. Mokytojq taryba:
36.1. inicijuoja darZelio kaitos procesus;
36.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;
36.3. dalyvauja planuojant darZelio ugdymo veikl4;
36.4. svarsto veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4 ir ugdymo rezultatus;
36.5. aptaria praktinius Svietimo reformos igyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines

veiklos tobulinimo bUdus, mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;
36.6. teikia darZelio administracijai, mokytojq atestavimo komisijai siulymus del mokytojq
kvalifi kacijos tobulinimo;
36.7. sprendZia kitus mokytojq profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
37. Mokytojq tarybos veikla organizuojama pagal darZelio direktoriaus patvirtintus mokytojq

tarybos nuostatus.
38. Mokytojq tarybai vadovauja darZeho direktorius.

39. Mokyojq tarybos posedZius Saukia 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 pirmininko balsas.
40.

Moklojq taryba

svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir darZelio direktoriaus

teikiamais klausimais.

VI. VAIKU PRIEMIMAS I DARZELI

41. Vaikai idarZeli priimami steigejo nustatyta tvarka, atsiZvelgiant itevq (globejq)
pageidavimE siekti ugdymo Seimoje ir dafielyje tgstinumo ir ugdyti vaik4 taikant Valdorfo
pedagogikos metodus, rekomenduojant tevams (globejams) i5klausyti ivadini paskaitq apie
Valdorfo pedago gik4 cikl4.

42. Ikimokyklinio

ir

priesmokyklinio ugdymo paslaugq teikimas iforminamas sutartimi,
kurioje aptariami darZelio ir vaiko tevq (globejq) isipareigojimai, jq nevykdymo pasekmes.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

43. Darbuotojai

i

darbq darLelyje priimami

ir

atleidZiami i5

jo

vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius. Direktoriaus
pavaduotojus, mokyojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus i darbq priima ir atleidZia
i5 jo Valdorfo darZelio direktorius.

44. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo
kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo
istatymu ir kitais teises aktais.

45. DarLelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo pagalb4
teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos istatS.mq, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro fsakymq
nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDoJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKL9S
KONTROLE IR VAIKU-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA
46. DarLelis valdo

ir

naudoja patikejimo teise savininko perduot4 turt4, disponuoja juo

Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka.
47. Dari.elio leSos:

47.1. valstybes biudZeto specialiqq tiksliniq dotacijq savininko biudZetui skirtos leSos ir
savininko biudZeto ldSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

47.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
47.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenrl dovanotos ar kitaip teisetais b[dais
perduotos 1e5os, kitos teisetu btdu

igfos

leSos.

48. Darl.elio le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
49. Dari.ehs teises aktq nustatyta tvarka savarankiSkai vykdo finansing, [kinE veikl4.

50. DarZelio buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko

ir

finansines operacijas vykdo

savininko isteigtas juridinis asmuo.
51. DarZelio finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis6s
aktais.

52.DarLelio finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos inedtudi*e ir xvfui*&es. &*rfu{i* va}srybini
auditq atlieka valslybes kontrole.
Darzelio
veiklos ir is*rm mnensi',i md'itg
atB$*ka Kaur*o miesto savivaldybds
kontrolierius (savivaldybes
kontoles ir adl* 6em*sh*}' #nr*s'li* r'adeaa*
auditss atliekamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
vidaus kou*olEs ir v*daus a#itt
|rtes*:ax ir kitsis r.idxus audit4 regramentuojandiais
teises aktais.
Darlelio veikl*o p*t*igry ctfie&a sal,inimkss.
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53' Dar*elio nuostatus' sud*rintu
sa T*y&a,Il,k?afie Kauno rniesto
savivaldybes taryba.
54' Darzelio nuostatai kei*iami ir pspf$donni
aarri:rinko, darfulio direkCIriaus

ffi
&
12n

ar Tarybos

iniciatyva.
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55' Darzeiis turi interneto wetaiag
{r*.xrar';*m}**ettsvd.rt}, atitinkandiq teises aktq nustaryrus
rEikalavimus.
56. Dartelis reikalingus vie$ai pxxkelbti
prx*esirnu*
interneto svetaineje teises aktq *ustuQrt*

ir informacijq apie savo veiklq skelbia

ivedffi_

vvxrd:rma, dar*eris norganizuojamas,
ylrukr*rcs
peitvarkomas ar
11_
likviduojamas
teises akrq nustaBr$ itd,iit"
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Kauno Valdorfo dar2elio ,,$alfinelis,.
direkrore

Audra Liaudanskiene

