
 

 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ DARBO 2016 METŲ VASAROS METU 

IR PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI 

 
2016 m. vasario 22 d. Nr. 1-53 

Panevėžys 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 

straipsnio 7 punktu, Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 2 punktu, Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 3023 (4.17) „Dėl ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų darbo 2016 metų vasarą“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad 2016 metų vasarą veiks šie lopšeliai-darželiai: „Aušra“, „Dobilas“, „Jūratė“, 

„Kastytis“, „Puriena“, „Sigutė“, „Vaikystė“. 

2. Uždaryti kitus lopšelius-darželius ir regos centrą „Linelis“ nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. 

rugpjūčio 27 d. 

3. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 15 

dienos nustatyti Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbą kitų metų vasarą. 

4. Įpareigoti uždaromų ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovus: 

4.1. informuoti tėvus apie vaikų priėmimą į 2016 m. vasarą veiksiančias ikimokyklinio ugdymo 

mokyklas ir nurodyti jiems, kad praneštų apie vaikų neatvykimą; 

4.2. sudaryti vaikų, atvyksiančių į 2016 m. vasarą veiksiančias ikimokyklinio ugdymo mokyklas, 

sąrašus, iki 2016 m. balandžio 20 d. juos pateikti 2016 m. vasarą veiksiančių ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų vadovams ir informuoti vaikų tėvus apie šiose mokyklose organizuojamus susirinkimus. 

5. Įpareigoti 2016 m. vasarą veiksiančių ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovus gegužės–birželio 

mėnesiais organizuoti atvirų durų savaites ir susitikimus su tėvais, supažindinti tėvus su sutarčių pasirašymo 

tvarka. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 

administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam teismui 

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir 

biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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