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Kauno miesto savivaldybes tarybos

2ttt7 m. fu7ua.t //d
sp,rendimu Nr. l- 5/'/

KAUN O LO P 5E LI O -DARZELIO,,PASITKA" NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSXOS NUOSTATOS

1. Kauno lopselio-darZelio ,,Pasaka" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Kauno

lopselio-darzelio ,,pasaka,. teising form4, pfiklausomybg, savinink4, buveing, lopselio-darielio

grup9 ir tipq, pagrinding paskirti, ugdymo kaflbq ir ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti,

riisis, tikslq, uldavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym% savivaldq'

darbuotojq priemimq ! darba jq darbo apmo!<ejimo tvark* ir atestacijq, ropserio-darzelio lesas, jq

naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolg, veiklos prieZi[rQ' strukturos pertvarkq'

reor ganizavimo, pertvarkymo ar likv idavimo {vark4'

2.oficialusislop5elio-darZeliopavad[nimas_Kaunolop5elis-darZelis,,Pasakao.,trumpasts

pavadinimas - iopleris-darZeris ,,pasakao, (torliau - ropseris-,carzelis). Lopselis-darzelis [registruotas

Juridiniq asmeil+ registre, kodas 291634240'

3. Lop*elio-darzelio istorija: Kauno 10-asis lopselis-darZelis isteigtas Kauno miesto liaudies

Svietimo skyriaus vedejo 1970 m. geguZes 11 d' isakymu Nr' 14' Kauno miesto mero 1994 m'

geguZes 31 d. potvarkiu Nr. 37g l0-ajam topsetiui-darzeliui suteiktas Kauno lopselio-darZeli'o

,,Pasaka" Pavadinimas.

4. Lop5elio-darZelio teisine fbrma - biudZetine istaiga'

5. Lopselio-darZelio priklausomyb€ * Kauno miesto savivaldybes mokykla'

6.LopSelio-darLe|iosavininkeKaunomiestosavivaldybe(toliausavininkas),

Laisves ar. g6, LT-4425r Kaunas. Lopselio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija - Kauno miesto savivaldybes tapyba. Jos kompetencijq nustato Lietuvos Respublikos

biudZetiniq istaigrtr [statYmas'

T. Lop5elio-darZelio buveine - V' Krleves pr' 87A' LT-50355 Kaunas'

S.Lopseiio-darZeliogrupeirtipas_lkimokykliniougdymomokykla.
g. Lopselio-darZelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga -

lopSelis-darZelis.

10' MokYmo kalba - lietuviq'

1 1 . Lop5elyj e-darZelyj e veikia dienipes grupes'



12. Lop5elio-darZelio grupiq veik organizuojama teises aktq nustatla tvarka'

13. Lop5elyje-darZelYje vYl'rd os Sios Svietimo programos: ikimokyklinio ugdymo

programa, priesmokYklinio ugdYmo

neiSduodami.

Mokymosi pasiekimus [teisinantys dokumentai

14. Lop5elis-darZelis Yra

s4skaitq Lietuvos ResPublikoje bankuose, atributikq, savo veiklq grind:Zia Lietuvot;

Respublikos Konstitucija, Jungliniq 'autq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyri bes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokskl

ministerijos teises aktais, kitais teises; is ir Siais nuostatais.

LOPSELIO.DARZELIO VEI

II SKYRIUS

SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOA,VIINIAI IR

FUNKCIJOS

I

15. Lop3elio-darZelio veiklos sritls - $vietimas'

16. Lopselio-darZelio vsiklos l*uru @agat Ekonomines veiklos rdsiq klasifikatoriq,

patvirtint4 statistikos departamento prie [i.r,tro, 
Respublikos vyriausybes generalinio direktoriaus

2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. bt-rZl ,,Del Ekonominds veiklos r[.iq klasifikatoriaus

I

patvirtinimo"): I .r __--t_.-^^ r.^,r,,c

16.1. pagrindine Svietimo veikl[s rflsis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodins

85,10.10;

|6.2,|<tta5vietimoveiklosnl5is*prie5mokyklinioamZiaus
vaikq ugdYmas, kodas 85'10'2t);

16.3. kitos veiklos r[SYs:

16.3.1. kultiuinis Svietimas, kodas 85'52;

16.3.Z,kitas, niekur kitur ne'priskirtas' Svietimas' kodas 85'59;

16.3.3. Svietimui b[dingq paslaugq veikla' kodas 85'60;

16.3.4. kitq maitinimo paslarugq teikirnas' kodas 56'29 '

17, Lopselio-darZelio veiliJos tikslas - teikti kokybisk4 ir atitinkanti vaiko poreikius

ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4, laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si' ugdyti aktyn+

savimi ir savo gebejimais pasitiki,ti, stipriq pazinimo m.tyvacij4 turinti vaikq, sudz'yti prielai<las

tolesniam sekmingam ugdymui(si) mokykloje'

1 8. Lop5elio-darZelio uZda''riniai:

l8.l.saugotiirstiprintivaikofrzingirpsichinqsveikatqgarantuotijosocialinisaugumQ;

l8.2.puoseletivaikogalias(intelektines,emocijrl,valios'fizines)'lemiandiasasmenybds

brand4 ir socializacijos sekmg;

18.3. skatinti vaiko sava:ankiSkum4'

is asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4lq ir kitut

iniciatyvurn4, k[rybi5kumQ, atskleisti ir ugdytiL jc



gebejimus, puosel6ti individualybE;

18.4. padeti vaikams suvokti ir peri

18.5. saugoti ir puoseleti vaik'q kul

1 8.6. Salinti ugdymosi netolygumus

18.7. uZtikinti ikimokyklinLio ir

perejim4 nuo ugdymosi Seimoje prie insti

18.8. sudaryti galimybes vail<ui laiku

18.9. siekti vaiko tevq (globejq) ir

Seimoje kokYbE'

19. VykdYdamas jam Pavestus uida

1 9. 1 . diferencijuoj a ir indiviCualizuoj

I 9.2. rengia ikimokyktinio urgdymo

19.3. vYkdo ikimokYklinio ir Pri

sutartus isipareigojimus, uZtikrina urgdymo

19.4. teikia informacing,

speciali4iq pagalb4, vykdo sveikatos

1 9.5. ivertina vaikq specialiuosius

aktq nustatYta tvarka;

19.6. organizuoja tevq (globejq)

stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq

19.7. sudaro s4lygas darbuotojams

19.8. uZtikina higienos norrnrl

saugi4 mokYmosi ir darbo aPlink4;

lg.g. kuria ugdYmo tur:inio rei

vadovaudamasis galiojandiais teises aktais;

19.10. organizuoja vaikq maitini

19.1 1. viesai skelbia infonnacij4 ap

lg.l2. atlieka kitas istatymLq ir kiq

LOPSELNO-D

ZmogiSk4sias vertYbes;

inant indiviclualius vaiko poreikius;

io ugdymo tqstinum4, palengvinti vaiko

ugdymo;

iekti mokYkJing brandq;

io-darZelio partnerystes gerinant vaiko ugdymo(si)

us lop5elis-darZelis atlieka Sias funkcijas:

gram4;

okyklinio urgdymo programas, mokymo sutartyse

kvbq;

fl9, socialing pedagoging, specialiql4 pedagogirrg'

i poreikius, organizuoja specialqii ugdymq teises

vimu jq mokamas papildomas paslaugas (b[relius'

:yta tvarka;

:esi5kai tobuleti, rengti kvalifikacines programas;

Iavimams lgYvendinti reikiam4 materialinq b*9,

lop Selyj e -d arL'elYie;

lop5elio-darielio veikl4 teisds aktq nustatyta tvarka;

aktq nustatYtas funkcij as'

II SKYRIUS

IO TEISIIS IR PAREIGOS

tiksle ir uidavitrius, atlikdamas jarrl

,l
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20.3. bendradarbiauti su jo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.4. vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.5. istatymq nustat5rta tvarka stoti ir jun$is i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

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

20.7. sudaryti sutartis;

20.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis'

21. Lopselis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uzdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, Privalo:

21 .1 . uZtikrinti sveik4, saugiL4, uzkertandi4 keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems

iprodiams aPlink4;

2l.2. teiktigeros kokybes Svietime, lVkdyti patJvirtintas ugdymo, Svietimo programas;

21.3. palaikyti rySius su vietos fbendruompne, 
sudaryti sutartis ir vykdyti sutartus

isipareigojimus;

21.4, uttiwinti lopselio-darzelio ,u{to gerov$s komisijos veikl4 lgyvendinant teises aktq

nustatytus reikalavimus'

IV SKYRIUS

LopSELIo-DARZELIo VEIKLoS oRGANIZAvIMAS IR vALDYMAS

22. Lop5eiio-darZelio veikla organizuojama pagal:

22.i. lopselio-darZelio direktoriaus patvirtintq lopseiio-darZelio strategini plan4, kuriam yra

pritarusios lopserio-darzerio taryt>a ir Kauno miesto savivardybes vykdomoji institucija ar jos

igaliotas asmuo;

22.2. lopSelio-darZelio direktoriaus patvirtintE lop5elio-darZelio metini veiklos plan4' kud am

yra pritarusi lop5elio-darZelio taryba;

22.3. kitus lopSelio-darZelio veikl4 4eglamentuojandius teises aktus'

23. Lopseliui-darZeliui vaclovauja d[rektorius, kuris konkurso b[du skiriamas pareigoms ir iii

jq atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarkal

24. Direktorius:

24.1. ttirtina lopselio-darzelio vid]aus struttfua ir lopselio-darZelio

{t

darbuotojq Pareigvbitl

s4ras4,nevir5ydamasnustatytodi.lZiausio|eistinopa{eigybiqskaidiaus;

24,2't.Virtinadarbuotojqpareigybirpapra5ym]rs,LietuvosRespublikosdarbokodeksoirkitrrl

teises aktq nustatyra tvarka priima i darb4 ir atleidEia i5 jo lopselio-darZelio darbuotojus, skatinl

juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24. 3 . nustato lopSelio-darZelio darbo apmokej imo sistemq;

24.4. priima vaikus Kauno miesto savivald{bes tarybos nustafita warka' sudaro mokymc

I

4
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$utartis teises aktq nustat5rta tvarka;
I 
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| 24.5. suderings su lop5elio-darZelio taryba, tv{rtina lop5elio-darZelio vidaus darbo tvarkos

taisykles;

24.6. uifibina vaikams sveikq, saupi4, uZkerfandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos

aprai$koms aplinkq, sudaro vaikams ir darb{rotojams faugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi

ir darbo s4lygas;

24.7. vadavauja lop$elio-darZelio sfrateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq

igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lop5elio-a[rZetio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti'

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertir[a lop5elioldarZelio veiklq, materialinius ir intelektinius

iStektius;

24.8.leidLia isakymus, kontroliuoja, kaip jie vylkdomi;

24.9. sudaro teisds aktq nustatytas kfmisijas, dfrbo grupes;

24.10. sudaro lopSelio-darZetio va{du sutartfs, reikalingas lop5elio-darZelio funkcijoms

atlikti;

24.Il. organizuoja lop$elio-darZelio dokument[ saugojim4 ir tvarkym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

24.12. teises aktq nustatyta tvark{ valdo, riaudoja loplelio-darZelio turtq le5as ir jais

disponuoja; r6pinasi intelektiniais, materiallniais, frnairsiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq

optimalq valdym4 ir naudojim4;

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

jiems sqlygas kelti kvalifikacijq, mokyto.iams ir kfltiems pedagoginiams darbuotojams sudaro

galimybg atestuotis ir organizuoja jr+ atest{cijq Lietufuos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

24.l4.inicijuoja lopSelio-darZelio saMivaldos i{rstitucijq sudarymq ir skatina jq veikl4;

24.t5. bendradarbiauja su vaikq te,l,ais iglob{jais), pagalb4 vaikui, mokytojui ir lopleliui-

-darZeliui teikiandiomis lstaigomis, teritoririemis pofi{rjos, socialiniq paslaugq, sveikatos prieZiuros

lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnyborfris ir kito[nis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

24. | 6. atstovauj a lop5eliui-darZeliui kitose inslitucij o se ;

24. 17 . organizuoj a lop5elio-darZelio buhalterirte apskait4;

24.lt.priZiUri finansq kontrolg lop5plyje-darZ{lyje ir wirtina finansq kontroles taisykles;

24.1g. atlieka kitas teises aktuose ir pareigybe$ apra5yme nustatytas funkcijas.

25. LopSelio-darZelio direktorius atiako uZ Liftuvos Respublikos istatymq ir kitq teises akq

laikym4si lopselyje-d wkelyje, ctemokrat{ni lop5elio-darZelio valdym4, bendruomenes nariq

informavim4, tinkamq funkcijq atlikr$a, nustafite lop5elio-darZelio tikslo ir uZdaviniqr

igyvendinimq lopSelio-darZelio veiklos re{ultatus, e{ra ir veiksmingq vaiko minimalios prieZitirosi

W
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friemoniq igyvendinim4, teisingos, tikslios ir iSsamios informacijos

operacijas pateikim4 laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui.

apie [kinius ivYkius ir flkines

LopSelio-darZelio direktorius

I {/

pavaldus ir atskaitingas savininkui.

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

taryba, kurios nuostatus tvirtina lopselio-darzplio direktorius'

V SKYRIUS

LOP SELIO-DARZELIO SAVIVALDA

27, Lopselyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos: lopselio.darZelio taryba,

mokytojq tarYba'

2g. Lopselio-darZelio taryba (toliau - Taryba) yra auksdiausia lopselio-darZelio savivaldos

institucija, telkianti lopselio-darZelio tews (globejus), mokytojus, vietos bendruomeng

demokratiniam lopselio-darZelio valdymui, aktualiems lop5elio-darZelio veiklos sridiq klausimatns

aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprqsti'

29. Twybarenkama dvejiems metams. Tarybq suclaro 9 nariai. I Taryb4 atstows lygiomis

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

visuotinis tevq susirinkimas, mokyojus - mokytojq tary,ba, kitus da,buotojus - lopselio-darZelio

kiq darbuotojq susirinkimas. Lopselio-darZelio direktorius negali btrti Tarybos nariu'

30. Tarybos veikla organizuojama pagal Tarybos patvirtintus Tarybos nuostatus'

31. Tarybos posedziai Saukjami ne rediau kaip du kartus per metus' Posedis yra teisdtas' jei

jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddalirai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqiq

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

32. Tarybai vadovauja pimrininkas, isrinktas atvinr balsavimu pirmame Tarybos posedyje'

33. TarYba:

33.1.teikiasifllymusdell'op5elio.darZeliostrateginiqtikslq,uZdaviniqirjqigyvendinimo

priemoniq;

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

planui, lopSelio-darZelio vidaus darbo fvarkos taisyklems, kitiems lopselio-darzelio veiklz''

reglamentuojantiems dokumentams, teikiarniems lop$elio-darZelio direktoriaus;

33.3. teikia lop5elio-darzelio direktoriui sifllymus del lopselio-darzelio nuostatq pakeitimo at:

papildymo, lop5elio-darZelio vidaus strukttros tobulinimo ;

33.4.svarstolop5elio-darZeliole5qnaudojimoklarusimus;

33.5. isktauso lopselio-darzelio drirektoriaus meting veiklos ataskaitq ir teikia si[lymus

lop5elio-darZelio direktoriui del lopSelio-darZelio veiklos tobulinimo;

3 3. 6. teikia savininkui si[llymus del lopSelio-darZelio materialinio apriipinimo ;

I
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I 33.7. svarsto kitq lop5elio-darZelio $avivaldos institucijq, t0vq (globOjq) ir lopSelio-darZeli

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siii[ymus lop$elio-darZelio direktoriui;

33.8. teikia sitlymus del lopielio-dArZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darb,

sqlygq sudarymo, talkina formucrjant lop$elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektiniu

iSteklius;

3 3.9. svarsto lopSelio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

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

35. Taryba vien4 kart4 per metus atgiskaito uZ savo veikl4lop5elio-darZelio bendruomenei.

36. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija mokytojt

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klaqsimams sprgsti. J4 sudaro lopSelio-darZelio direktorius,

visi lopSelyje-darZelyje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZi[ros specialistai, Svietimo pagalbq

teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymp procese dalyvaujantys asmenys.

37. Mokytojqtaryba:

37.f . inicijuoja lopSelio-darZelio kaitos procesus;

37.2. formuluoja ir koreguoja veiklqs tikslus ir uZdavinius;

37.3. dalyvauja planuojant lopSelio-darZelio ugdymo veikl4;

37.4. svarsto veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4 ir ugdymo rezultatus;

37.5. aptaria praktinius Svietimo ref'ormos igyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines

veiklos tobulinimo budus, mokyto.iq pedagqgines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

37.6. teikia lopSelio-darZetio administracijai, mokytojq atestavimo komisijai siiilymus del

mokytojq kvalifikacijos tobulinimo;

37.7. sprendZia kitus mokytojq prof0sinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

38. Mokytojq tarybos veikla organiruojama pagal lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtintusi

mokytojq tarybos nuostatus.

3 9. Mokyojq tarybai vado vauj a lop$elio-darZelio direktorius.

40, Mokytojq tarybos posedZius Saqkia lopSelio-darZelio direktorius. Posedis yra teisetas, jei

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

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

41. Mokytojq taryba svarsto ir priilna nutarirrrus teises aktq nustatytais ir lop5elio-darZelicr

direktoriaus teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.T, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

42. Darbuotojai i darbq lop5elyje-darlelyje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantir

,l
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rlietuvos Respublikos darbo kodr:ksu, Lietuvos Respurblikos Svietirno istatymu, Lietuvos

I 
Respublikos vyriausybes nutarimais ir kitai$ teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius'

Direktoriaus pavaduotojus ir kitus clarbuotojlus i darbq priima ir atleidZia i5 jo lopselio-darZelio

direktorius.

43. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq [staigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatymu ir kitais teisds aktais.

44. Lop5elio-darZelio direktorius, dirgktoriaus pavarluotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo

pagalbq teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos [statymq'

Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarim{, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

isakymq nustatYta tvarka'

VII SKYRIUS

LOrSELIO-DARZELIO TUR1AS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINBS

vEIKLoS KoNTRoLE IR LoPSELIo-DARZELIO VEIKLoS PRIEZIURA

45. Lopselis-darzelis valdo ir naudoj{ patikejimo teise savininko perduotq turtq' disponuoja

juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininJ<o nustatyta tvarka.

46. Lop5elio-darZelio le5os:

46.1. valstybes biudZeto specialiqfq tiksliniq dotacijq savininko biudzetui skirtos lesos ir

savininko biudZeto lesos, skiriamos pagal pafvirtintas s4matas;

46.2. pajamos uZ teikiamas paslaugaq;

46.3. fondq, organizacijq, kitq juridirfiq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais btidais

perduotos 1e5os, kitos teisetu biidu igytos le5ps'

47. Loplelio-darZelio leSos naudojanlos teises aktq nustatlrta tvarka'

4g. Lop5elis-darZelis teises akq npstatyta tvarka savarankiSkai vykdo finansinQ, Ekinq

veikl4.

4g. Lopselio-darZelio buhaltering {pskaitq centralizuotai tvarko ir finansines operacijas

vykdo savininko isteigtas jwidinis asmuo'

50. LopSelio.darZelio finansines veiklos kontr:ole vykdoma

Respublikos teises aktais.

51. Lopselio-darZelio fina:rsines veiklos kontrolq, vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir siavininkas. Lopselio-darZelio valstybin[ auditq atlieka valstybes

kontrole. Lopselio-darzelio veiklos ir isores finansin[ audit4 atlieka Kauno miesto savivaldybes

kontrorierius (savivaldybes kontroles ir audito tam'yba). Lopserio-darzelio vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvosr Respublikos vidaus kontrolds ir vidaus audito istatymu ir kitais

I

,l

vadovaujantis Lietuvos



vidaus auditq

savininkas.

I

53, Lo

direktoriaus ar

54. Lo

nustalrtus

55.

pertvarkomas

LopSelio-darZelio veiklos pdeZitlr4 atliel

UOISTATOS

Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybe

ir papildomi savininko, lop5elio-darZeli<

io-darZelio

Iio-darZelio

bos inici

is-darZelis

is-darZelis

svetaineje tei

lio-darZelio s

Iikviduojamas

keidiami

irq ( .kaunopasaka.lt), atitinkandiq teises aktr

i pask i prraneSimus ir informacij4 apie savo veiLklq

t
arka kdrcm&, lop5elis-darZelis reorganizuojamas,

Gendrute Lazdiniend

aktq
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