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                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                              Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro    

direktorės 2016 m. gruodžio 29 d.  

įsakymu Nr. V-4-48 

 

 

VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRO „SPYGLYS“  NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro Vaikų dienos centras „Spyglys“ (toliau – 

Vaikų  dienos centras) yra Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro struktūrinis padalinys, atliekantis 

vaikų neformalaus ugdymo funkciją, organizuojantis ir užtikrinantis vaikų dienos priežiūros veiklą po 

pamokų bei vaikų poilsio stovyklų veiklą atostogų metu. Šie nuostatai skirti Vaikų dienos centro 

„Spyglys“ veiklai, jo bendruomenės narių teisėms, pareigoms ir atsakomybei reglamentuoti. 

2. Pavadinimas – Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro Vaikų dienos centras 

„Spyglys“. 

2.1. Vaikų dienos centras nėra juridinis asmuo, neturi savo  antspaudo, finansuojamas iš 

bendrų Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciam centrui skirtų asignavimų. 

2.2. Vaikų dienos centro adresas- Mokyklos g. 3, Vilkiautinio k., Merkinės sen., Varėnos 

r., sutampa su Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro adresu.   

2.3. Pagrindinė veiklos sritis – vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88. 91. 

2.4.  Veiklos forma - dieninė,  suderinamas neformalus ugdymas, laisvalaikio užimtumas, 

vaikų poilsio stovyklų organizavimas. 

3. Vaikų dienos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos  civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu ir kitais 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus, Varėnos r. 

Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos dokumentais bei šiais nuostatais. 
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II.  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS 

 

4. Vaikų dienos centro veiklos tikslai ir uždaviniai: 

4.1. teikti vaikų dienos priežiūros paslaugas Vilkiautinio bei aplinkinių kaimų (Panaros, 

Kibyšių, Gailiūnų, Barzdžiūnų, Genių ir kt.) vaikams; 

4.2. sudaryti palankias sąlygas Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams mokytis, tobulėti 

fiziškai ir dvasiškai; 

4.3. teikti Vaikų dienos centro vaikams pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą, laiduojančią 

psichinį, fizinį, socialinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą; 

4.4.  padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas vaikų teises ir laisves; 

4.5. vertinti vaikų kultūrinį ir psichologinį identitetą, jų individualumą ir ugdyti 

pasitikėjimą savimi; 

4.6.  ugdyti kiekvieną vaiką pagal jo individualius poreikius ir gebėjimus; 

4.7.   palaikyti ryšius su vaikų tėvais, mokytojais; 

4.8. rengti ir įgyvendinti socialines, pedagogines švietėjiškas, vasaros poilsio bei kitas 

programas. 

5. Vaikų dienos centro veiklos funkcijos: 

5.1.   Vaikų dienos centras teikia šias dienines paslaugas vaikams: neformalus  ugdymas, 

pamokų ruoša, maitinimas, higieninių-sanitarinių, kultūrinių, saviraiškos poreikių tenkinimas, socialinė 

pagalba, psichologinės-pedagoginės pagalbos teikimas ar organizavimas, vaikų poilsio stovyklų  veikla 

per mokinių atostogas ir kita teisės aktų reikalavimams neprieštaraujanti veikla; 

5.2.  esant reikalui, organizuojama konkreti teisinė, moralinė bei psichologinė pagalba 

vaikams; 

5.3. Vaikų dienos centras rengia įvairius kaitos projektus, dalyvauja Liškiavos 

daugiafunkcio centro, Vilkiautinio kaimo bendruomenės, Liškiavos parapijos vykdomoje veikloje, 

projektuose, šventėse ir pan.; 

5.4. Maitinimo organizavimo būdai: 

5.8.1. nemokamas maitinimas (pietūs)  valgykloje mokinių atostogų metu (projektinės 

lėšos); 

5.8.3. vakarienė Vaikų dienos centro patalpose (projektinės lėšos); 
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III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

6.  Mokiniai į Vaikų dienos centrą priimami, pateikus tėvų (globėjų)  prašymą . 

7. Į Vaikų dienos centrą priimami vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus sudarant iki 30 vaikų 

grupę.  

8. Vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus 

prašymą arba piktybiškai nesilaikant šių nuostatų ar Vaikų dienos centro vidaus tvarkos dokumentų 

nurodymų. 

9. Dienos centro veiklą vykdo auklėtojas, kurį į darbą priima ir atleidžia Liškiavos 

daugiafunkcio centro direktorius.  

 10. Centro veikloms vykdyti priimami savanoriai.  

 

IV.  FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

           14. Galimi šie Vaikų dienos centro finansavimo šaltiniai: 

14.1. Varėnos rajono  savivaldybės biudžetas (Liškiavos daugiafunkciam centrui skirtos lėšos); 

14.2. paramos lėšos  (privačios); 

14.3. kitos teisėtai gautos lėšos (privačios, paramos, įvairių fondų ir projektų). 

 

 

V. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

15. Vaikų dienos centro nuostatus tvirtina Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro 

direktorius.  

16. Vaikų dienos centro nuostatai keičiami ir papildomi, laikantis įstatymų ir kitų teisės 

aktų reikalavimų. 

 

 

VI. VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLOS PABAIGA, PERTVARKYMAS 

 

17. Vaikų dienos centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Varėnos r. 

Liškiavos daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu.  

  18. Centro darbuotojai, mokinių tėvai ir mokiniai apie Vaikų dienos centro 

reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą įspėjami raštu ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki  

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pradžios.  

19.  Nutraukiant darbo sutartis su darbuotojais, turi būti atsiskaityta teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
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VII. INFORMACIJOS SKELBIMAS 

 

20. Informacija apie Vaikų dienos centro veiklą skelbiama Varėnos r. Liškiavos 

daugiafunkcio centro interneto svetainėje www.liskiavosdaugiafunkcis.lt  

___________________________________ 
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