Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO–DAUGIAFUNKCIO CENTRO
„ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Pakruojo rajono Žeimelio darželio–daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus
2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Pakruojo r. sav. meras

Pakruojo r. sav.
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viešųjų ryšių sk. vyr. kalbos
tvarkytoja
Rita Nikalajevien÷
2020-03-

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TPARUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
„ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“ (toliau – Centras) –
biudžetin÷ savivaldyb÷s įstaiga, kodas 190062166, adresas: Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. E. Leijerio
al. 5, LT-83379. Įstaiga dirba penkias dienas per savaitę, darbo trukm÷ – 10,5 val.
Įstaigos administracija: Centrui vadovauja direktor÷ Alina Jokimčien÷ (26 m. 4 m÷n.
pedagoginis darbo stažas); pavaduotoja ugdymui – Laima Karpavičiūt÷ (29 metai 10 m÷n. pedagoginis
darbo stažas).
Įstaigos struktūra: darželis (ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grup÷s) ir
kultūrin÷s veiklos padalinys.
Ikimokyklinis (IU) ir priešmokyklinis (PU) ugdymas (duomenys einamųjų metų rugs÷jo 1 d.)
Mokslo metai
Grupių sk. Vaikų sk.
Iš jų
Jungtin÷s
Pastabos
grup÷s
IU
PU
2018–2019
4
61
44
17
2019–2020
4
61
51
10
1
Mišri PU grup÷:
10 – PU vaikų
4 – IU vaikai
Darbuotojai

Iš viso
Iš jų
Direktorių ir pavaduotojų ugd.
Švietimo pagalbos specialistų
Ikimokyklinio/priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
Kultūros darbuotojai
Aptarnaujančio personalo

2018 m. rugs÷jo 1 d.
Etatų
Darbuotojų
skaičius skaičius
25,25
26

2019 m. rugs÷jo 1 d.
Pastabos apie
Etatų
Darbuotojų pasikeitimą
skaičius skaičius
25,25
27

1,5
0,5
6,9

2
1
8

1,5
0,5
6,9

2
1
8

2
14,35

3
14

2
14,35

3
15

Švietimo pagalbos specialistai (mokslo metų pradžioje)
Etatų sk. Darbuotojų sk. Ar dirba kitose mokyklose?
Logopedai
0,5
1
ne

Kiti pasteb÷jimai

Personalo analiz÷. Labai reik÷tų mokytojo pad÷j÷jo, kuris pagelb÷tų ikimokyklinio / priešmokyklinio
ugdymo mokytojoms dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų poreikių.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT STRATEGINIO PLANO IR 2019 M.
VEIKLOS PLANO NUOSTATAS
2019 m. veikla buvo vykdoma vadovaujantis Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio
centro „Ąžuoliukas“ 2019-2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2019-01-04, bei 2018–2019 ir
2019–2020 m. m. veiklos planais.
Įgyvendinant strateginius ir 2019 metų veiklos tikslus buvo teikiamos kokybiškos, prieinamos
ir gyventojų poreikius atitinkančios švietimo ir kultūros paslaugos.
Ugdymo proceso priežiūra bei steb÷sena buvo vykdoma vadovaujantis 2017 m. spalio 20 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-50 patvirtintu Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“
pedagogų ugdomosios veiklos steb÷jimo ir vertinimo tvarkos aprašu.
Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą „Mažieji žingsneliai“ kokybišką ugdymą gavo
44 ugdytiniai. Vaikų pasiekimų vertinimas buvo vykdomas pagal ugdymosi pažangą nusakančius
žingsnius. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugd÷si 17 vaikų. Logopedo pagalba buvo teikiama
16 vaikų.
S÷kmingai vykdoma vaiko emocinio-socialinio ugdymo programa „Kimochi“.
Pasinaudojus mokyklinio autobuso teikiamomis galimyb÷mis, dalis veiklų vykdomos
netradicin÷je aplinkoje už įstaigos ribų, organizuojama ugdytinių pažintin÷ veikla (Pakruojo krašto
„Žiemgalos“ muziejus, Alpakų ūkis (Šiaulių r.), Joniškio muziejus, Bardiškių gaisrin÷, išvykos į gamtą
ir pan.)
Organizuojami renginiai atliepia bendruomen÷s poreikius. Tradiciškai minimos kalendorin÷s
švent÷s. Skatinant bendradarbiavimą su šeimomis, buvo organizuota Šeimų švent÷. Dalyvauta įvairiuose
projektuose: respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų tęstinis loginio mąstymo edukacinis projektas
„Šimtmečio vaikai 2019“, tarptautinis piešinių ir fotografijos darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“,
skirtas pasaulio lietuvių metams, projektas „Ąžuoliuko“ vardas Žem÷s dienai – sukurta knyga, tarptautin÷
kūrybinių darbų paroda „Draugyst÷s pyn÷“, skirta pamin÷ti tarptautinę neįgaliųjų dieną. Dalyvauta
respublikin÷se ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų
parodose „Mes visi labai skirtingi“ ir „Į pasaulį žiūriu kiek kitaip“.
Įstaiga įsijung÷ į pilietines iniciatyvas „Gyvasis tautos žiedas“ (Kovo 11-oji), „Atmintis gyva,
nes liudija“ (Sausio 13-oji).
Kovo m÷nesį visą savaitę priešmokyklin÷s grup÷s vaikai dalyvavo Socialinio emocinio
ugdymo olimpiadoje „Dramblys“. Kiekvieną dieną žaisdami, diskutuodami vaikai gilino savo
kompetencijas (savimon÷s, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų
sprendimų pri÷mimo), kurios labai svarbios jų gyvenime. Į veiklas įsitrauk÷ ir t÷veliai t÷vų susirinkimo
metu.
Įstaiga aktyviai dalyvavo ir Pakruojo rajono ikimokyklinių įstaigų renginiuose: rajonin÷je vaikų
švent÷je „Šokanti vaikyst÷“, konferencijoje „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų gamtin÷s aplinkos svarba
vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti“, Pakruojo rajono ikimokyklinių įstaigų projekte – ilgiausio
piešinio kūrimas „Pažink savo kraštą“.
2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 3–4 d. Visiems pedagogams buvo
organizuoti seminarai „Turizmo renginių vadovų mokymai“, „Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko prad÷ti?“
Pedagogai gilino žinias ir nuotoliniu būdu www.pedagogas.lt platformoje. Parengta ir įgyvendinta
kvalifikacijos tobulinimo programa „Projektin÷s veiklos nauda ikimokyklinio amžiaus vaikų
ugdomosios veiklos tobulinimui“ (patvirtinta Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centro direktoriaus 201901-23 įsakymu Nr. V-11). 2019-04-30 rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams buvo pristatyta įstaigos
projektin÷s veiklos patirtis, organizuota edukacin÷ veikla. Stiprinamas įstaigos įvaizdis, skatinamas
bendradarbiavimas su rajono įstaigomis, dalinamasi gerąją patirtimi.

Įstaiga įsitrauk÷ į nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“. Direktor÷ yra Pakruojo rajono
„Lyderių laiko 3“ kūrybin÷s komandos nar÷. Trys įstaigos pedagog÷s dalyvauja ilgalaik÷je neformaliojo
švietimo lyderyst÷s programoje. 2019-11-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-53 sudaryta projekto „Lyderių
laikas 3“ darbo grup÷ projekto veikloms įstaigoje vykdyti. Sukurtas įstaigos pokyčio modelio projektas
„Mokytojo profesinis tobul÷jimas“.
Pritaikant internetinę IQES platformą lapkričio m÷nesį atliktas platusis įsivertinimas. Sudaryta
veiklos kokyb÷s įsivertinimo darbo grup÷ (2017-11-24 įsakymas Nr. V-55), kuri analizuoja 4.3.
Asmeninis meistriškumas: 4.3.1. Kompetencija ir 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobul÷jimas sritis. Gautos
ataskaitos duomenys bus panaudoti pokyčio modelio projekto „Mokytojo profesinis tobul÷jimas“
tobulinimui.
Įstaigos internetin÷je svetain÷je www.zeimelioddcazuoliukas.lt nuolat atnaujinama informacija,
pateikiami naujausi teis÷s aktai ir dokumentai, informuojama apie įstaigoje vykdomas veiklas. Veiklos
viešinamos ir www.pakruojis.lt svetain÷je.
Sudarytos trišal÷s mokymo sutartys su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Žeimelio
ŽŪM (Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla). Įstaigoje per metus mokymo praktiką atliko 2
studentai.
Siekiant užtikrinti vaikų saugumą pastatyta dalis tvoros, atskirianti žaidimų teritoriją nuo
mašinų stov÷jimo aikštel÷s. Vykdomos sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo bei prevencin÷s programos:
„Įveikime kartu“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas.
Dalyvaujame „Sveikatiados“ projekte, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“
programose. Vaikai maitinami pagal sveikatai palankios mitybos principus.
Skatinant kultūros veiklos pl÷trą ir prieinamumą aktyviai veikia Žeimelio TAU (III amžiaus
universitetas), sudarytos sąlygos vyresnio amžiaus žmonių geresnei socialinei integracijai į visuomenę,
palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą, keliantį žinių bei kultūros lygį. Pamin÷ta Tarptautin÷
pagyvenusių žmonių diena: senjoros pyn÷ Advento vainiką, mok÷si suteikti pirmąją pagalbą, vyko į
Pakruojyje organizuotą susitikimą su aktore Nijole Narmontaite ir jos naujos knygos pristatymą.
Liaudiškos muzikos kapela dalyvavo įstaigos, Žeimelio miestelio, Pakruojo rajono, respublikos
bei užsienio renginiuose: Bausk÷s pilyje pamin÷ta Pasaulio lietuvių diena, sudalyvauta Pakruojyje
organizuotoje „Gatv÷s muzikantų“ dienoje, Ūdekuose – „Trenk, polkute“. Kapela grojo ir Rozalime, ir
Kirnaičiuose, ir Kriukuose.
Daugiafunkciame centre buvo organizuojami kultūriniai renginiai, švent÷s, parodos: „Baltos
užuolaid÷l÷s mamai“ – motinos dienos pamin÷jimas, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos
Guostagalio filialo dramos kolektyvas rod÷ spektaklį „Vaiduokliai“. Renginys buvo skirtas Kovo 11osios pamin÷jimui. Rašytojų dienai pamin÷ti buvo pakviestas Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios
bibliotekos Bardiškių filialo vaikų dramos būrelis su spektakliu „Mergait÷ ieško pasakos“.
Bendradarbiaujama su Žeimelio seniūnija, Žeimelio bendruomen÷s centru, Žeimelio gimnazija,
Žiemgalos muziejumi, Pakruojo r. savivaldyb÷s J. Paukštelio viešosios bibliotekos Žeimelio filialu
organizuojant įvairias seniūnijos šventes.
Tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Latvijos darželiais: Latvijos Tukumo savivaldyb÷s
Džiūkst÷s mokykla-darželiu, Latvijos Rundal÷s savivaldyb÷s darželiu („Mārpuėītē“), Rygos miesto 49
darželiu. Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ bendruomen÷ – vaikai, ikimokyklinio
ugdymo mokytojos – sveikino savo draugus latvius su jų Nepriklausomyb÷s atkūrimo švente ir dovanojo
vaikų sukurtą ir iliustruotą knygelę. Lankytasi dviejuose Rygos darželiuose, kur susipažinta su kolegų
profesinio augimo, kvalifikacijos k÷limo ypatumais.
Bendradarbiaujant su Pakruojo rajono maisto ir veterinarijos tarnyba buvo organizuotas
edukacinis renginys vaikams pasaulinei Gyvūnų globos dienai pamin÷ti.
Įstaigoje veik÷ 2 NVŠ būreliai, kuriuos lank÷ 45 vaikai. Fotografijos būrelio „Blykst÷“ vaikai
suorganizavo parodas „Lauksodžio parapijos gamta“ (Lauksodžio bažnyčioje), „Mano pasivaikščiojimo

valandos gamtoje“ (Žeimelio gimnazijoje), „Poezijos įkv÷pti“ (Žeimelio darželyje-daugiafunkciame
centre „Ąžuoliukas“). Dail÷s būrelio vaikai savo darbais puoš÷ miestelio erdves.
2019 m. birželio 28 d. sprendimu įstaiga akredituota kaip jaunimo savanorius priimanti
organizacija. Įstaigoje savanoriauja 3 jaunimo savanoriai, kurie teikia pagalbą grupių mokytojoms,
kultūros padalinio darbuotojams.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINöS-FINANSINöS VEIKLOS REZULTATAI
Pritraukta l÷šų:

2% - 548,26 €, NVŠ – 6375 €

Kreditoriniai įsiskolinimai
T÷vų l÷šos mitybai
Biudžeto l÷šos mitybai
Komunalin÷s paslaugos
Transporto išlaidos
Kt. prek÷s ir paslaugos
(Dezinfa)
Iš viso

2019-01-01
791,12 €
206,64 €
1633,25 €
47,46 €
14,48 €

2020-01-01
983,88 €
172,92 €
561,86 €
-

2692,95 €

1718,66 €

L÷šos 2019 m.

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Soc. draudimo įmokos
Darbdavio soc. parama (2 d.biulet. )
Komunalin÷s paslaugos
(šildymas, vanduo, elektra,
šiukšl÷s)

2019 m. pradžioje
patvirtinta sąmata
BL

ML
l÷šos

151300
5200,0
300,0

BL

ML
l÷šos

67769,0
983,0

175230,0
5487,0

200,0

200,0

T÷vų
l÷šos

21000,
0

Panaudotas finansavimas
T÷vų
l÷šos

BL

ML
l÷šos

67869,0
983,0

175244,0
5396,0

67869,0
1018,0

100,0

108,0

13,0

17700,0

Prekių ir paslaugų įsigijimas

7200,0

1379,0

Ryšių paslaugos
(internetas, telefonas)

900,0

300,0

Informacin÷s technologijos
(el. dienynas, pratybos,
priemon÷s spausdintuvams,
kompiuteriams, kopijavimo
aparatams )
Transporto išlaikymas
(GA kuras, remontas ir kt.)
Kvalifikacija
Mityba
Medikamentų ir medicininių
prekių bei paslaugų įsigijimo
išlaidos
Iš viso:

2019 m. pabaigoje
gautas finansavimas

1500,0

Pastabos

T÷vų
l÷šos

17700,0

6200,0

1479,0

900,0

300,0

1576,0

6289,0

1530,0

836,0

245,0

1576,0

Prek÷s švarai, kanceliarin÷s prek÷s,
roletai, indų plautuv÷s, linoleumas,
aukšto sl÷gio plovykla, apranga
(sijonai, marškin÷liai, kauk÷s,
šviesą atspindinčios liemen÷s),
mokymo priemon÷s (pratybos),
reljefinis aparatas, statybin÷s
medžiagos (plytel÷s, klijai, dažai,
glaistas ir pan.)

Projektorius, skeneris,
interaktyvios grindys
1500,0

1500,0

1571,0

7000,0

6200,0

6200,0

473,0
4200,0

473,0
7600,0

300,0
198900

3500,0

529,0
9000,0

200,0
71104,0

9100,0

217117,0

3500,0

9000,0

273,0
71204,0

10576,0

217117,0

71204,0

10576

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
1. 2019-07-16 Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie VRM Šiaulių apskrities
priešgaisrin÷s gelb÷jimo valdybos Pakruojo priešgaisrin÷ gelb÷jimo tarnyba. Išvada: pažeidimų nerasta.
2. 2019-03-08 Nacionalinis visuomen÷s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Išvada: Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 71 p. reikalavimų pažeidimai. 2019-05-28 atlikta
naujai įrengtų žaidimų aikštel÷s įrenginių patikra.
3. 2019-05-07 Šiaulių valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba. Išvada: Savikontrol÷s sistema
vykdoma pagal GHPT. Žymių higienos, kokyb÷s, saugos, savikontrol÷s, ženklinimo pažeidimų
nenustatyta.
4. 2019-05-28 Technikos kontrol÷s tarnyba UAB „Tuvlita“. Išvada: Netinkamas saugiai
naudoti „Žaidimų kompleksas“ (nustatytas aukštas rizikos lygis). Pagal galimybes pataisyta. Reikia
naujos žaidimų aikštel÷s, kadangi mediniai įrenginiai jau nebeatitinka saugos ir higienos reikalavimų.
V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI
Problemos:
Bloga išorin÷ pastato būkl÷: stogas, pamatai, lietvamzdžiai, dalinai neveikia ventiliacija (pastatų
kasmetin÷s apžiūros aktas 2020-01-07).
Ne visos lauko edukacin÷s erdv÷s atitinka higienos normas (Vaikų žaidimų aikštel÷s ar patalpos
techninio patikrinimo ataskaita 2019-05-28).
Sprendimo būdai:
Ieškoti būdų ir galimybių papildomam finansavimui.
Ateities planai:
Tęsti s÷kmingai vykdomas veiklas, naudojant įvairesnius ugdymo metodus, būdus ir priemones,
pritaikant edukacines vidaus ir lauko erdves skirtingų geb÷jimų vaikams (įtraukusis ugdymas).
Efektyvinti įstaigos dokumentų valdymą, informacijos prieinamumą pereinant prie elektroninio
dienyno „Mūsų darželis“.
Įgyvendinti LL3 projekto įstaigos pokyčių modelį „Mokytojo profesinis tobul÷jimas“.
Mokytojai ir mokyklos administracija planuos asmeninio meistriškumo augimą ir jo atkakliai sieks.
Pl÷sti NVŠ būrelių pasiūlą.
Didinti kultūrin÷s veiklos prieinamumą, suburti naujus meno kolektyvus.
Pl÷toti bendradarbiavimą ir skatinti savanorystę.
_____________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO
PROJEKTO „DöL PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO
CENTRO „ĄŽUOLIUKAS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-04
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu tvirtinama Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“
vadovo veiklos ataskaita už 2019 m. Ataskaita teikiama tvirtinti atsižvelgiant į Pakruojo rajono
savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento nuostatas.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo ir jį reng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Švietimo skyrius.
Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje klausimą pristatys Pakruojo rajono Žeimelio darželio–
daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktor÷ Alina Jokimčien÷.
3. Kaip šiuo metu yra rguliuoujami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad
biudžetinių įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb÷s tarybos
narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d÷l šių ataskaitų ir atsakymų
pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų vadovai privalo pateikti tarybai
praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų
birželio 1 dienos.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui l÷šų nereik÷s.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.

12. Pridedamai dokumentai.
Pridedamas Pakruojo rajono Žeimelio darželio–daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas” vadovo
atskaitos skenuotas variantas.

Skyriaus ved÷ja

Irena Mažulien÷

