
 
 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

               vidaus kontrolės politikos aprašo  

               5 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VIDAUS KONTROLĖS 

ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ  VIDAUS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-45; 

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-4; 

3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogų (darbuotojų) etikos kodeksas, 

patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-

69; 

4. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-19; 

5. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-71; 

6. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymu 

Nr. V-6; 

7. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ „E sąskaita“ sistemos naudojimo tvarka, patvirtinta 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5; 

8. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-10; 

9. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-107; 

10. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbo grafikų 

pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. 

vasario 20 d. įsakymu Nr. V-18; 

11. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, patvirtinta Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-32; 

12. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 

tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. V-41; 

13. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka, 

patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-51; 

14.  Krizių valdymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-26; 

15. Klaipėdos lopšelio -darželio „Eglutė“ pedagoginių darbuotojų netiesioginio darbo su 

vaikais nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 

2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-24; 

              16. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ gautos paramos skirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymu 

Nr. V-10; 

             17. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo 

ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-

darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-4; 



 
 

             18.  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-62; 

             19. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų maitinimo organizavimo Klaipėdos 

lopšelyje darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-41; 

              20. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, 

patvirtinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V-64; 

              21. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-

52 ir kt.; 

              22. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų saugos instrukcijos, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

               vidaus kontrolės politikos aprašo  

               5 priedas  

               (nauja redakcija 2022- 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VIDAUS KONTROLĖS 

ĮGYVENDINIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ  VIDAUS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-45; 

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-23; 

3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogų (darbuotojų) etikos kodeksas, 

patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-

69; 

4. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-36; 

5. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-71; 

6. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. sausio 28 d. įsakymu 

Nr. V-17; 

7. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ „E sąskaita“ sistemos naudojimo tvarka, patvirtinta 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5; 

8. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-10; 

9. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-107; 

10. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbo grafikų 

pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. 

vasario 20 d. įsakymu Nr. V-18; 

11. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka, patvirtinta Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-32; 

12. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 

tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. 

įsakymu Nr. V-41; 

13. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka, 

patvirtinta Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-51; 

14.  Krizių valdymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-26 (nauja 

redakcija 2021-10-13); 

15. Klaipėdos lopšelio -darželio „Eglutė“ pedagoginių darbuotojų netiesioginio darbo su 

vaikais nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 

2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-24; 

              16. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ gautos paramos skirstymo ir panaudojimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymu 

Nr. V-10; 



 
 

             17. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo 

ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-

darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-4; 

             18.  Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-62; 

             19. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų maitinimo organizavimo Klaipėdos 

lopšelyje darželyje „Eglutė“ tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-41; 

              20. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, 

patvirtinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V-64; 

              21. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-

80 ir kt.; 

              22. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų saugos instrukcijos, patvirtintos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-33; 

              23. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje 

prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-87; 

              24. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymu 

Nr. V-85; 

              25. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ psichologinio smurto ir mobingo politikos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2021 

m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-88. 

 

 

 

 


