ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS
CENTRĄ
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–245
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4
punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3
dalies 9 punktu, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Elektrėnų vaikų dienos centras (juridinio asmens kodas
181394931, buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Draugystės g. 3) būtų reorganizuojama
jungimo būdu – prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos Elektrėnų
Elektrėnų sav.
vaikų globos namų (juridinio asmens kodas 181631864, buveinės adresas:
Elektrėnų m. Draugystės g. 3).
2. Nustatyti, kad:
2.1. reorganizavimo tikslas – konsoliduoti savivaldybės biudžetinių įstaigų, veikiančių
socialinių paslaugų srityje, valdymą, taupyti savivaldybės biudžeto lėšas, racionaliau naudoti
materialinius ir finansinius išteklius, gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę socialinėje
srityje;
2.2. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Elektrėnų vaikų dienos centras;
2.3. dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga – Elektrėnų vaikų globos namai;
2.4. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų šeimos namai;
2.5. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Elektrėnų šeimos namų savininko
teises ir pareigas įgyvendins Elektrėnų savivaldybės taryba;
2.6. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos funkcijos:
2.6.1. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
2.6.2. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių,
sveikatą ir brandą;
2.6.3. teikti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas;
2.6.4. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos
(rūpybos) planą;
2.6.5. pagal įvertintus individualius vaiko poreikius sudaryti ir įgyvendinti individualų vaiko
ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planą;
2.6.6. plėtoti vaiko gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatinti vaiko fizinę,
psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius,
sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius
ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
2.6.7. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
2.6.8. teikti apgyvendinimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, maitinimo
organizavimo, užimtumo, papildomo ugdymo, sociokultūrines ir kitas paslaugas įstaigoje mažas
pajamas turinčių ir socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams bei šeimoms,
kuriose jie auga, bei šeimoms, turinčioms problemų dėl vaikų priežiūros;
2.6.9. teikti socialinės globos paslaugas neįgaliesiems;

2.6.10. teikti psichologinę pagalbą socialinės rizikos vaikams, suaugusiems, šeimoms,
neįgaliems asmenims;
2.6.11. rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo, prevencijos ir kitus su vykdoma
veikla susijusius projektus;
2.6.12. vykdyti švietėjišką veiklą šeimoms ir neįgaliesiems, siekiant palaikyti geresnį jų
socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę;
2.6.13. spręsti kitus socialinių paslaugų teikimo klausimus;
2.6.14. vykdyti kitas steigėjo pavestas funkcijas.
3. P a v e s t i Elektrėnų vaikų dienos centro ir Elektrėnų vaikų globos namų vadovams
Juridinių asmenų registre įregistruoti biudžetinių įstaigų atitinkamą teisinį statusą ir iki 2014-12-05
parengti biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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