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vArKU rR JAUNIMo KLUBo
NUosrATAt
,,KREcZDUTE"

lsrAlcos

VTLNTAUS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Biudzetines

istaigos Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,I\'regrdutC" nuostatai (toliau

-

Nuostatai) reglamentuoja biudzetines istaigos Vilniaus vaikq irjaunimo klubo,,Kregzdute"
(toliau Klubas)teising form+ priklausomybQ, savininkq, savininko teises irpareigas igyvendinandi4
institucij% buveing, grup9, pagrindinq paskirti, kitas paskirtis, ugdymo kalbq ir formas, ugdymo
proceso organizavimo bldus, veiklos teisini pagrind4, sriti, rusis, tiksl% uZdavinius, funkcijas,
Klubo teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdymq, savivaldq darbuotojq priemimq i
darb4, jq darbo apmokdjimo tvark4 ir atestacij4 lesas, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos
kontrolg, Klubo reorganizavimo, pertvarkymo, strukhlros pertvarkos vykdymo ir likvidavimo tvark4.
2. Klubo oficialusis pavadinimas - Vilniaus vaikq irjaunimo klubo ,,Kregzdute". Trumpasis
pavadinimas

- VJK

,,Kregzdut6".
3. Klubas iregistruotas Lietuvos Respublikosjuridiniq asmenq registre, kodas ?91664760.
4. Klubas isteigtas Vilniaus miesto valdybos 1992 m. gruodrio 10 d. potvarkiu Nr. 2482,
suteiktas pavadinimas Vilniaus vaikq ir jaunimo klubas,,Kregzdute".
5. Klubo teisine forma - biudzetine istaiga.
6. KIubo priklausomybE savirald) be5.
7. Klubo savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 188710061, adresas - Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.

8. Klubo savininko teises ir pareigas iryvendinanti institucija - Vilniaus miesto savivaldybes
taryba. Klubo savininko teises ir pareigas i$/vendinanilios institucijos kompetencija:
8.1. tvirtina Klubo nuostatus;
8.2. priima sprendimq del Klubo buveines pakeitimo;
8.3. priima sprendimq del Klubo pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
8.4. priima sprendimq del Klubo filialo steigimo irjo veiklos nutraukimo;
8.5. skiria ir atleidzia likvidatoriq arba sudaro likvidacine komisijq ir nutraukiajos

igaliojimus;
8.6. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq istatyme, kituose
istatymuose ir Siuose Klubo nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus;
8.7. Klubo veiklos koordinatorius - pagal kompetencijq istaig4 kuruojantis Vilniaus
miesto savivaldytes administracijos struktiirinis padalinys.
9. Klubo grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokyklq ir formalqii Svietim4 papildandio
ugdymo mokyklq.
10. Klubo pagrindine paskirtis - neformaliojo vaikq Svietimo grup6s universalus daugiafunkcis
centras:

11.

cenfras.

Kita Klubo paskirtis: neformaliojo suaugusiqjq Svietimo gupes universalus
daugiafunkcis

12. Ugdymo kalba

-

lietuviq.
grupine, individuali, dienine, vakarine, savaitgalio, vasaros,
mobili.
14. Ugdymo proceso organizavimo b[das kasdienis.
15. Klubas \.ykdo vaikq irjaunimo neformaliojo avietimo programas.
16. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai gali
bnti isduodami teises aktq nustatyta
13. Ugdymosi formos

-

tvarka.

I7. Klubas gali tureti struktiirin iq padaliniq _atvirqjaunimo
erdviq ir (ar) atvirq jaunmo cenirq,
kuriuose \,ykdomas darbas su jaunimu, grindZiamas savanoriSku jauni
Zmoniq"apsisprenaimL
dallr'auti Sioje veikloje ir uztikrinantisjq
isihaukimq i Si4 veiklq, bei teikiamos pasliugos launimui.
18. Klubas yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaude
su Vilniaus miesto savivaldybds
herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas sqskaitas
bankuose, savo ,eittoj" ,uaorur.;".i
Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos ratifikuotomis
tarptautin6mis sutartimis,
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teis€s
akiais i. 1*; t i"turo" Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministerijos teises aktais, vilniaus
rniesto savivaldybes teises aktais,
kitais teises aktais ir Siais Klubo nuostatais.

KLUBo vErKLos

s*rrvs m *l'ss*]i#3ur, uZDAvrNrAr, fl,NKcrJos

Klubo veiklos sritis _ Svietimas.
20. Klubo veiklos r[Sys (pagal Ekonomines veiklos riisiq klasifikatoriq
(EVRK 2 red.),
patvirtint* statistikos departamento pfie Lietuvos
Respubrikos vyriausyb6s generarinio direktoriaus
2007 m. spario 31 d. isakymu Nr. DI-226,,Der Ekonomin6s
v;ikros- ruriq klasitiratoriaus
patvirtinimo"):
19.

20.1. pagrindine Svietimo veiklos rugis _kitas molq/mas,
kodas 85.j;
20.2. kiros 3vietimo veiklos riisys:
20.2.1. sportinis ir rekeacinis Svietimas, kodas 85.51:
20.2.2. kulrilrinis Svietimas. kodas 85.52;

20.2.3. ikimokyklinio amziaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.10;
20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svierimas, kodas
85.59;
20.2.5. Svietimui bUdingq paslaugrl veikla 85.60;
20.3. kitos ne Svietimo veiklos riisys:
20.3.1. vaikq poilsio storyklq veikla, kodas 55.20.20;
20.3.2. vaikq dienos priezi[ros veikl4 kodas 88.91;
20.3.3. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikl4 kodas
93.29;
20.3.4. scenos pastatymams bldingq paslaugq veiklq
kodas 90.02;
20.3.5. garso irasymas ir muzikos
leidyh,
kodas
irasq
59.20;

paslaugq

20.3.6. fotokopijavimo, dokumentq rengimo
veikl4 kodas 82.19;

ir kita specializuota istaigai biidingq

20.3.7. kita informaciniq technologijq ir kompiutedq paslaugq
veikla, kodas 62.09;
20.3.8. kita, niekur kirur nepriskirra, nesusijusi su apgyvendinimu,
socialinio darbo
veikla, kodas 88.99;
20.3.9. kitq, niekur kitur nepriskirtq, narystes organizacijq

veik14 kodas 94.99.

21. Klubo tikslas teikti kokybiskas neformaliojo Svietimo paslaugas vaikams irjaunimui iki
29 metq (toliau - ugdytini), tenkinti ugdytiniq socializacijos, saviraiskos, turiningo laisvalaikio
uzimtumo, pazinimo ir lavinimosi poreikius bei !ykd),ti darb4 sujaunimu.
22. Klubo uzdaviniai:
22.1. teikti kokybiskq ugdymq ir kokybiskas paslaugas pagal istaigoje parengtas

neformaliojo Svietimo programas;

22.2. tobulinti klubo b[reliq vadovq, kaip profesionaliai

ir

sekmingai dirbanaios

komandos, igiidzius ir kompetencijas;

22.3. naudoti ugdymo priemones, skatinanaias ugd),tinill smalsuma aktyvumq,
klrybiskum4;
22.4. puoseleti ugdytiniq pasilikejimq savo jegomis, iniciat,,vum+ savamnkiskum+
nuostat4 bei gebejim4 mokltis ir tobuleti;
22.5. ugdyti meninQ ir estetin9 kompetencijas, padeti isitraukti i kultiirini bendruomenes
ryvenim4;
22.6. tenkinti ir skatinti ugd),tiniq saviraiskos poreikius,

jq tobulejirnq, sudarant s4lygas

dallvauti Klubo. mieslo. Salies ir tarptauliniuose renginiuosei
22.7. kurti saugiq ir sveikq ugdymo Gsi) aplinkq stiprinti klubo ivaizdi, plCtoti

v iesuos

ius

rySius.

22.8. sukurti s4lygas, kad savarankiskai apsisprendgs jaunimas dalyvautq konkrcdiose
pletojant
veiklose,
nefornalqji ugdym4 ir kitas darbo sujaunimu formas.
23. Klubo ftrnkcijos:
23.1. rengia ir igyvendina Ugdltiniq poreikius atitnkandias neformalaus ugdymo
programas;
23.2. formuoja ugdymo turini ir organizuoja kokybiskq ugdymo procesq:
23.3. pagal poreiki organizuoja kitas neformaliojo Svietimo ir ugdymo veiklas;
23.4. vykdo paslaugq teikimo sutartyse numatytus isipareigojimus;
23.5. sudaro s4lygas Ugdltiniq pazinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikiams;
23.6. pagal poreiki rengia ir iryvendina neformaliojo Svietimo ir ugdymo, socialinius

ir

kultlrinius projektus;
23.7. teis6s aktq nustatyta tvarka organizuoja Klubo padaliniq

.

-

atvirqjaunimo erdviq ir

(ar) atvirq jaunimo centrq, vykdandiq darbq su jaunimu vadovaujantis atviro ir

neformalaus

bendravimo, savanorisko dalyvavimo, bendros veiklos, individualumo, mokymosi i5 patirties,
nukreipimo ir saugios aplinkos principais, dienos centrq veiklq;
23.8. teises aktq nustaBta tvarka teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklos,
ekskursijos, mokymai, kiirybinis dirbtuves, kita edukacine, menine, sportine, pramogq ir poilsio
organizavimo veikla);
23.9. uztik na teises aktuose, reglamentuojanaiuose sveikatq ir saug4 darbe, civiling ir
priesgaisring saug4, higienos normas, nustaOtq reikalavimq laikymqsi;
23.10. garantuoja asmens teis9 laisvai rinktis tinkamiausias veiklas kompetcncijoms
ugd),ti, dalyvautijose savo noru;
23.11. pagal poreiki organizuoja suaugusiqjq neformalqji Svietim+ pletoja Svietdjisk+
kultlrine, socialinQ miesto bendruomenei skirt4 veikl4;
23.12. sudaro s4lygas darbuotojams tobuleti, dal),tis gerqja patirlimi;
23.13. kuria ugdymo turiniui i$/v€ndinti reikiam4 materialinQ b^29 ir edukacines
aplinkas:
23.14. pagal poreiki teikia socialing pedagoging ir psichologing pagalbQ;

III SKYRIUS
KLUBO TEISIS IR PAR.EIGOS
24. Klubas, igrvendindamas jam pavestus tikslus ir uzdavinius, lTkdydarnas jam priskirtas
funkcijas, turi teise:
24.1. pa nktiugdymo metodus ir ugdymosiveiklos biidus;
24.2. kud naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uztikrinanaius kokybiSk4 paslaugq
teikimq;
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asnenimis;
24.4. igyvendinti Salies ir tarptauti ius Svietimo projektus;
24.5. gauti pammq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nusta$ta tvarka;
24.6. sudar,,ti sutartis!
24.7. teisds aktq nustao4a tvarka stoti irjungtis i asociacijas, dal)'vautijq veikloje;
24.8. siusti darbuotojus tobulinti kvalifikac!4 salies ir uirienio institucijosei
24.9. iryvendinti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustat)'tas teises.
25. Klubas, lgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uzdavinius, vykdydamas jam priskirtas

funkcijas, privalo:
25.1. uztikrinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik{ saugi4

mokymosi ir darbo aplinkq;

25.2. atsir\elgli i ugd)'tiniq gebejimus, porcikius, galimybes, individualizuoti ugdymo
rurini. !)kdyri ugdymo (-si) sutartyse sutarlus isipareigoiimusl
25.3. naudoti lOsas Nuostatuose nurodytiems uzdaviniams rykd)'ti pagal steigejo
patvirtintas asignavimq programas;
25.4. rykdlti paslaugq teikimo sutartyse numatytus lsipareigojimus;
25.5. \Tkdlti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustaB'tas pareigas.

IV SKYRIUS
KLUBO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
26. Klubo veikla organizuojama pagal:

26.l. direktoriaus patvirtintq Klubo strateginiveiklos plan4, kuriam yra pritarusios Klubo
taryba ir Savivaldybes vykdomoji institucija arjos igaliotas asmuo;
26.2. direktoriaus patvirtintq Klubo metini veiklos plan+ kuriam yra pritarusios Klubo
taryba:
26.3. direkorius patvirtintq Klubo ugdymo plan+ suderint4 su Klubo taryb4 taip pat su

ir Savivaldybes vykdomAj4 institucija arjos igaliotu asmeniu.
27. Klubui vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas vieso konkurso btdu ir atleidziamas iS
jq mero Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvaika. Viesas konkursas Klubo direktoriaus
pareigoms eiti skelbiamas teises aktq nustaq.ta tvarka likus ne maziau kaip 4 menesiams iki Klubo 6
direktoriaus kadencijos pabaigos, isskyrus atvejus, kai Klubo direktodus paskiriamas be
konkurso antraiai penkeriq metq kadencijai.
28. Klubo direktoriumi gali biiti tik nepriekaistingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas
vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas, atitinkantis Svietimo, mokslo. ir sporto
ministro nustatytus reikalavimus, arb4 jeigu asmuo vienoje svietimo istaigoje vadovo pareigas ejo

ne maziau kaip

l0 metq,jam prilygintas vertinimas

i..rJ orir*",*

ir sporto ministro nustatyta
nustatyta
svietimo' mokslo ir sporto ministro
Svietimo' mokslo

1rium 'uao'o pareigLs
apm')me nustatvt:f:lTlT
i,.ail. ;ffi";ilmpeiencijas atlikti paieirybes kadencijai.jis 9li b[ti skiriamas he konkurso
p.nk.r[..tq
29. pasibaigus KIubo di..ktor,"rs
labaigerai
m"ru"ittu ttittui"nuit mttais buvo \eninama
antrajai penkeriq metq kaaencilal 'jeigu'1o
pralgsiami iki iv}ks
ronur. i"i.icijai. jam sulikus.jo igaliojimai
arba gerai. pasibaigus Ktruo air.t

*"ri".

viesaskonkursasKlubodirektodaus,"*,*".."uiirbuspaskirusKlubodirektorius.Klubo
Klubo viesame konkurse Kllrbo

tuatn"ijq] u'i teisQ dalyvauli
direktorius, baigqs penkeriq metq
direktoriaus Pareigoms eiti'
visos metq veiklos
kadencijai Klubo direktorius' kurio
30. Jeigu pasibaigus penkeriq metq
be konkurso anhajai penkeriq
gerai ir labai g*ui utti#o tutl p*kirtas
ataskaitos buvo ivertintos
nelaimi'
fo'iu's" Klubo direktoriaus pareigoms eiti arbajo
metu kadenciiai arba datyuuuti
'i"s"m"
n"tutv'u *"ta ruri bnti pasirlvos kitos Pareisos'
;;"a'
:""1
pri€mimo ir atleidimo
"r'q
ttauJmai' susijQ s; Klubo direktoriaus

;il;il;.l"ii

31. Siuose Nuostatuose neaptarti
vykdymu. sprendziami teises aklq nuslat]4a

t\arla'

12. Klubo direkloriaus kompelencUa:

darbuotojq pareigybiq s4ralq nevi*ydamas
32.1 tvirtina Klubo strukttrl ir Klubo

nustawtodidziausioleistinopareigytiqsr.aiciaus,wirtinadarbuotojqdarbouzmokesti(koeficientq)
ir nus;alo kilas darbo apmokejimo sqlygas
vadovq
ugdymui' Klubo struktoriniq padaliniq
32.2. nustato direktoliaus p"*auotojo

''""'- -

veiklos sritis;

:r.:. *rntna

aprasymus;
mokytojq, kitq darbuotojq pareigybiq

32.4. Lietuvos

darb4

ir

atleidzia i3

jo

tvarka priima i
Respublik"t;;;; kil;itt" likiq t"ite' "ttq nutogna
juos'
atsakornybQ uZ darbo pareigq

Klubo au'uuotJju'' tkatin"

taiko

melinio veiklos plano-ir Klubo ugdymo
r"oouauja Klubo slrateginio plano' Klubo
veikl+
vykdymui analizuoja ir verlina Klubo
plano rengimui. juos tvirlina' uuao'"luf-';i
materialinius ir intelektinius iStekliusi
grybos nustatyta tvatka' sudaro
miesto savivaldybes
32.6. priima ugdytinius Vilniaus

'*'o'tuttrr'r.

tou"o toTlitrro"rinls
'
irt"tv.oi,

i.

tvarkos taisykles' vadovaudamasis
su Klubo taryba tvirtina Klubo dafto
teises' pareigas ir
warkos taisyklese nustato ugdytiniq
*'too

iu*

iii"lr?'et'"t'"it

uttukotybe;2.8.

biudzetine istaiga ,,Biudzetiniq istaigq
pririori Klubo buhaltering ap6kait+ kartu su
s4matq:
sudaro metinq Klubo pajamu ir islaidq

buhalterine apskaita32.g. leidzia isakymus

Krru"

,Jir"., ,ga!rt"itl, atostogq, personalo

ir kitais klausimais,

jq vykdym4;
kontroliuoja
""---'-

''

"

atlikti;
Klubo vardu sutartis Klubo funkcijoms
teiscs aktq nustatyta tvarka;
valdymq
ir
,o,goji.;
32.11. organizuoja Kluuo ao-t*",,t,t
*'a"ia Klubo turt+ l'sas irjais disponuojai
32.12. teises aktq nustaryt" *"t0"
jq optimalq
informaciniais iStekliais' uAikrina

:2

r

6.

..a*o

{ipinasi intelektiniais, materialiniais'
valdymq ir naudojim4;

32.l3 inicijuoja Ktubo

"''*'
ft*ti"f"i"'

tarybos sudarym4ir skatinajos

veikl4;

. pagalbQ mokiniui'
lglob6jais' rtrpintojais')'
32 14. bendradarbiauja
paslaugq'2 sveikatos
teiitorinemis policijos' socialiniq
mokytojui ir Klubui teikianciomis istaigo-nris'

*

"o""iu

it*o

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis instituciiomis, dirbantiomis vaiko teisirl
apsaugos srityje;
12.15. atstovauja Klubui kitose instirucijose:
32.16. atsako uZ vadybiniq funkcijq paskirstym+ u, nuveikt4 darb4 atsiskaito Klubo
bendruomenei, Klubo tarybai ir savininkui;
32.17. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo prcceso organizavimo klausimais gali
organizuoti mokytojq irlvietimo pagalbos specialistq, kuriq veiklasusijusi su nag nejamu klausimu,
pasitarimus;
32.18. \ykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraiyme nustaqrtas funkcijas.

V SKYRIUS
KLUBO SAVIVALDA
33. Klubo taryba yra aukJaiausioji Klubo savivaldos institucija, telkiantiugd),tiniq, mokytojq,

ir

vietos bendruomenes atstows svarbiausiems Klubo veiklos sridiq
klausimams kolegialiai aptarti, nagrineti ir sprgsti.
34. Klubo tarybq sudaro penki nariai, i5 kuriq vienas yra ugd),tiniq atstovas - ugdytinis nuo l5
met+ du mok),tojq atstovai - mok),tojai, vienas ym tevq (glob6jq, riipintojq) atstovas - t6vas
(globejas, rupintojas), vienas vietos bendruomenes atstovas vietos bendruomenes narys.
35. Klubo tarybos nariu gali blti asmuo, turintis riniq ir gebejimq, padedanaiq siekti Klubo
strateginiq tikslq ir igyvendinti Klubo misijQ. Klubotarybos nariu negali biiti to paCio Klubo vadovas,
valsBbes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.
36. I Klubo taryb4:
36.1. vienq ugdrtini deleguoja visuotinis ugdytiniq nuo 15 metq susirinkimas.
Deleguojant ugdytini, kiekvienas visuotiniame ugd),tiniq nuo 15 metq susirinkime dalyvaujantis
ugdrtinis turi po vien4 balsq, kuris atiduodamas u, vien4 kandidat4. lsrenkamas daugiausia balsq

tevq (globejq, iupintojq)

surinkgs kandidatas:
36.2. du mokltojus deleguoja visuotinis mokytojq susirinkimas. Deleguojant mokytojus,
kiekvienas visuotiniame mok),tojq susirinkime dalyvaujantis mokytojas turi toki balsq

skaidiq, kuris lygus visq iKlubo tarybq pasill)tq kandidatq skailiui. visuotiniame mok)'tojq
susirinkime dalyvaujantis mokytojas turi teisl paskirsl4i turimus balsus savo nuozi[ira, atiduodamas
juos uZ vienq ar kelis kandidatus. Klubo tarybos nariais isrenkami daugiau balsq surinkg kandidatai.
Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisvtl vietq Klubo taryboje, rengiamas
pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas susirinkime dalyvaujantis tevas gali balsuoti tik uZ vienq
iS lygq balsq skaiaiq surinkusi kandidat4;
36.3. vien4 tev4 (globej+ rupintojq) deleguoja visuotinis tevq susirinkimas. Deleguojant
(globeja
rlpintoj4), kiekvienas visuotiniame tevq susirinkime dalyvaujantis tevas turi po vien4
tev4
balsq, kuris atiduodamas ut viena kandidat4. Isrcnkamas daugiausia balsq surinkgs kandidatas;
36.4. vienq vietos bendruomenes nari deleguoja Senamiesaio seniiinijos seniinaitiq
sueiga.

Vietos bendruomen6s narys tud biiti susietas bendrais gyvenimo vietos bendruomeneje
poreikiais ir interesais.
37. Klubo tarybos sudetiftirtina Klubo direktorius.
38. Klubo tarybos nario igaliojimai pirma laiko nutrnksta:
38.l. nutraukus darbo ar mokymo sutarti su Klubu:
18.2. alsaulus isrinkusiai bendruomenes grupei;

38.3. savo noru pasitraukus i5 pareigq;
38.4. kitais objekryviais awejais.
39. Nutriikus Klubo tarybos nario igaliojimams pirma laiko

ijo

viet4 deleguojamas isrinktas

naujas, atitinkamai ugdytiniq, mokytojq, tevq (globej! rupintojq) ir vietos bendruomenEs atstovas

iki

veikiandios Klubo tarybos kadencijos pabaigos pagal Siuose Nuostatuose nurod).tq Klubo tarybos
sudarymo tvark4.
40. Klubo tarybos kadencija - treji metai. Galimas Klubo tarybos nario kadencijq skaidius
dvi.
41. Likus ne maiiau kaip dviem menesiams iki klubo tarybos kadencijos pabaigos skelbiami
nauji Klubo tarybos rinkimai.
42. Pasibaigus Klubo tarybos kadencijai, Klubo taryba baigia savo veiklQ ir perduoda savo
jgaliojimus naujai iSrinktai Klubo tarybai.
43. Klubo tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 pirmojo posedzio metu iS Klubo tarybos
visaikadencijai
nariq
atviru balsavimu paprastabalsq dauguma renkaKlubo tarybos nariai. Ugdytinis

-

negali biiti

pimininku.

44. Klubo tarybos kompetencija:

44.1. numato Klubo veiklos prioritetus

ir

peNpektyvas, pritaria Nuostatams, jrl

pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai;

44.2. inicijuoja Klubo, ugdytiniq tevq (globejq, riipintojq)

ir

visos bendruomenes

bendradarbiavimq;

44.3. svarsto Klubo pajamq ir islaidq s4mat+ planuoja ir kontroliuoja jq paskirstym4,
priziiiri Klubo finansing veiklq;
44.4. svarcto Klubo shuktiiros keitimo klausimus:
44.5. sva$to Klubo direktoriaus teikiamus klausimus:

'

44.6. teikia sinlymus del Klubo darbo tobulinimo, saugirt da$o ir ugdymo s4lygq
sudarymo, talkina formuojant Klubo materialinius ir intelektualinius isteklius;
44.7. kiekvienais metais vertina direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendimq ddlataskaitos savininko teises ir pareigas igyvendinanaiai institucijai;
44.8. sprendzia kitus sujos veikla susijusius klausimus, kurie nepriskiriami direktoriaus
kompetencijai.
45. Klubo tarybos posedi Saukia pirmininkas. Posedrio Saukimo iniciaB.vos teisg turi
pirmininkas. Klubo tarybos posedzio Saukimo iniciatyvos, svarsg4inq klausimq tarybos nariams
teikimo, tarybos sprendimq vieso skelbimo koordinavimo teisf taip pat turi Klubo direktorius. Klubo
tarybos posedziai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Klubo tarybos
posedis yra teisetas, jeijame dalyvauja 2/3 visll Klubo tarybos nariq. Nutarimai priimami paprasta
posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma Balsams pasiskirsdius po lygiai lemia Klubo tarybos
pirmininko balsas. Nesant kvorumo, nutarimai nepriimai. Klubo taryba dirba vadovaudamasi savo
patvirtintu darbo reglamentu, posadziai yra protokoluojami.
46. Klubo taryba uZ savo veikl4 kart4 per metus atsiskaito Klubo bendruomenei.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKIJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
4?. Darbuotojai i darb4 Klube priimami iratleidziami iSjo Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitq teis6s aktq nustatyta tvarka.

48. Klubo darbuotojarns uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos
Respublikos valstyb6s ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio
uZ darb4 istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
49. Klubo direktorius, mok)'tojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikacij4 tobulina ir
atestuojasi Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimq, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
50. Klubo direktoriaus, jo pavaduotojo Ctl) ugdymui, ugdym4 organizuojandiq strukturiniq
padaliniq vadovq veikla veftinima Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

VII SI(YRIUS
KLUBO TURTAS, LESOS, .41 ltAuoo.lvro TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR KLUBO \'EIKLOS PRIDZIORA
51. Klubas valdo patikejimo ar panaudos teise perduotQ Vilniaus miesto savivaldybes turt4,
naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, kittt leis€s aktq ir Vilniaus miesto
savivaldyb6s tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
52. Klubo lesos:

52.1. val$ybes biudzeto specialiqiq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes
biudzetui skirtos lesos ir Vitniaus miesto savivaldybes biudzeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas
sqmatat;
52.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
52.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teis6tais
bndais perduotos lesos, tikslines paskirties lesos;
52.4. kitos teisetu bodu igytos lesos.
53. Lasos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
54. Klubo finansines opemcijas \rykdo, buhalterinl apskait4 organ iaroj a tu finansines ataskaitas

tvarko Vilniaus miesto savivaldybes biudzetina istaiga ,,Biudzetiniq istaigq buhalterioe apskaita''
teises aktq nustatyta tvarka.
55. Klubo finans inas veiklos kontrolS vykdo Lietuvos Respublikos valstyb€s kontroles igaliotos
institucijos ir savininkas. Klubo vatstybini auditq atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole'
Klubo veiklos ir isores finansini audit4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes kontrolierius
(savivaldybes kontroles ir audito tamyba). Klubo vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus auditq reglamentuojandiais
teises aktais. Klubo veiklos prieziir4 atlieka vilniaus miesto savivaldybes Yykdomoji institucla,
prireikus p&silelkdama isorinius veninlojus.

1'III SKYRJUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Informacija visuomenei apie Klubo veiklq teikiama Klubo intemeto svetain€je, prireikus
teisas aktq nustatyta tvarka Klubo savininko intemeto svetaineje.
57. Pranesimai, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisCs aktais reikia
paskelbti viesai, skelbiarni valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,Juridiniq
asmenq vieSi praneSimai".

58. Klubo nuostatq keitim4 ar papildymQ inicijuoja Klubo savininko teises
igyvendinanti institucij4 Klubo direktorius ar Klubo taryba.

ir

pareigas

59. Klubo nuostatq pakeitimai ar papildymai derinami su Klubo taryba.
60. Klubo nuostatq pakeitimus ar papildymus tvirtina Klubo savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija.
61. Klubas reorganizuojamas, perwarkomas, likviduojamas ar lykdoma Klubo struktiiros
perfvarka Lietuvos Respublikos teises aktq nustaq,ta tvarka.

Direktorius

Jonas Endrijaitis
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