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Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglute“ 

                       vidaus kontrolės politikos  aprašo  

                            1  priedas  

 

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ 

SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

4. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; 

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 

6. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas; 

              7. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; 

              8. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas; 

              9. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

              10. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas; 

11. Lietuvos Respublikos  darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

12. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas; 

13. Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo 

užtikrinimo paslaugų įstatymas; 

14. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; 

15. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas; 

16. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

17. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas; 

18. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

              19. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas; 

20. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

įstatymas; 

21. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 

22. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas; 

23. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir 

komisijų narių atlygio už darbą įstatymas; 

24. Lietuvos Respublikos valstybių ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas; 

25. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas; 

26. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; 

27. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

28. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

29. Lietuvos Respublikos  viešųjų ir privačių  interesų derinimo įstatymas; 

30. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488; 

31. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100; 

32. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d.  nutarimo Nr. 1261  redakcija); 
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33. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009 

redakcija); 

34. Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544; 

35. Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas, patvirtintas LR 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 170 redakcija); 

36. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos  Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 

d. įsakymu Nr. V-117 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-41 

redakcija); 

37. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 

2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo 

Nr. VE-68 redakcija); 

38. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 12 d.  įsakymo Nr. 

VE-69 redakcija); 

39. Inventorizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 

d. nutarimu Nr. 719 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 redakcija); 

40. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-

93 redakcija); 

41.  Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu 

Nr. V-1208; 

42. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184; 

43. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 nutarimo Nr. 1046 redakcija); 

44. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų 

elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“; 

45. Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. 

įsakymu Nr. V-56; 

46. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97; 

47. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679; 

48. Mokytojų ir pagalbos mokinių specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai, 

patvirtinti  LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-3216.  

49. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodika, patvirtinta LR švietimo ir 

mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-674; 

50. Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680; 

51. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės  2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496; 
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52. Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. 

įsakymu Nr. V-561; 

53. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto 

nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 

m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 

1228 redakcija); 

54. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-899;  

55. Privačių interesų deklaracijos forma ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, 

papildymo ir pakeitimo taisyklės, patvirtintos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m.  gruodžio 

30 d. sprendimu Nr. KS-176; 

56. Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui atestacijos nuostatai, patvirtinti LR švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-1161; 

 57. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro  

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774; 

58. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės priežiūros ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-971; 

59. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. 

įsakymo Nr. V-394 redakcija); 

60. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo 

metodika, patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-

177; 

61. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

nuostatai, patvirtinti LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556; 

62.  Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 254 (2020 m. sausio 8 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 7 redakcija); 

63. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai, patvirtinti LR 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279; 

64. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai, patvirtinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu 

Nr. V-504; 

65. Klaipėdos miesto savivaldybės 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-143 „Dėl 

atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos  miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

atlyginimo dydžio nustatymo“; 

66. Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-352 „Dėl vaikų 

priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.  


