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VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų Tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai)
taikomi įstaigos kūrybingų,akvytvių darbuotojų visuomeninei veiklai.
2. VGN Taryba – (toliau Taryba) yra Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namų
savivaldos vienetas, jungiantis aktyvius darbuotojus veiklai, reguliariai svarstantis ir teikiantis
siūlymus įstaigos strategijos ir taktikos, naujovių įgyvendinimo, veiklos organizavimo,
darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo bei kitais klausimais. Tai yra patariamoji
direktoriaus institucija.
3. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
darbo tarybų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, valstybiniais dokumentais bei šiais nuostatais.
4. Taryba steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Vilniaus Antakalnio
vaikų socialinės globos namų Tarybos nuostatais.
II. TARYBOS SUDARYMAS, STRUKTŪRA
5. Tarybos nariais gali būti aktyvūs, kūrybingai dirbantys, įstaigos visų profesijų ir pareigybių
specialistai bei globos namų ugdytiniai.
6. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu darbuotojų ir vaikų susirinkimuose.
7. Tarybos narių skaičius (8-10) nustatomas ir išrenkamas bendruomenės susirinkime.
8. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami Tarybos narių atviru balsavimu, paprasta balsų
dauguma.
III. PAGRINDINĖ VEIKLA
9. VGN taryba:
9.1. rekomenduoja pagrindines įstaigos veiklos kryptis;
9.2. teikia dalykinę, moralinę pagalbą darbuotojams ir vaikams;
9.3. aktyviai dalyvauja rengiant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
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9.4. skleidžia kūribingai dirbančių darbuotojų gerąją patirtį;
9.5.vertina darbuotojų praktinę veiklą, darbinę drausmę, patikros komisijos išvadas;
9.6. teikia direktorei siūlymus dėl darbuotojų nuobaudų ir skatinimo;
9.7. glaudžiai bendradarbiauja ir palaiko ryšius su visais įstaigos savivaldos vienetais;
9.8. kartu su admiistracija nagrinėja darbuotojų prašymus dėl materialinių pašalpų, darbo
krūvių, atostogų ir kt.;
9.9. Kartu su administracija nustato labdaros ir paramos pinigų panaudojimo prioritetus;
9.10. Kartu su administracija nagrinėja skundus ir pasiūlymus.

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
10.Taryba renkasi kiekvieną ketvirtį;
11.Taryba savo veiklą organizuoja pagal sudarytą bei patvirtintą veiklos planą.
12. Posėdžius organizuoja pirmininkas.
13. Nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje balsų daugumą.
14. Esant reikalui į posėdžius gali būti kviečiami ir kiti savivaldos vienetų ir įstaigos
valdymo struktūrų padalinių asmenys.
15. Pasibaigus metams, Taryba teikia savo ataskaitą bendruomenės susirinkime.
V. TARYBOS NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
16. VGN Tarybos nariai privalo:
16.1. laikytis tarybos nuostatų;
16.2. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;
16.3. aktyviai dalyvauti Tarybos veikloje;
17. VGN Tarybos nariai turi teisę:
17.1. teikti siūlymus tobulinant Tarybos veiklą, laisvai reikšti savo požiūrį;
17.2. numatyti veiklos būdus ir formas;
17.3.rinkti tarybos pirmininką ir sekretorių;
17.4. pasitraukti iš tarybos, raštu nurodžius priežastis (Tarybos narys, be pateisinamos
priežasties praleidęs posėdžius, neatliekantis savo pareigų bei Tarybos pirmininko pavestų
darbų, pirmininko teikimu gali būti pašalintas iš Tarybos).
17.5. VGN Taryba posėdžius gali organizuoti atskirai vaikai, atskirai darbuotojai.
________________________
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