Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO RAJONO ŽVIRBLONIŲ VAIKŲ DARŽELIO LIKVIDAVIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5, 6 dalimis, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba
nusprendžia:
1. Likviduoti Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželį.
2. Įpareigoti Pakruojo r. Rozalimo pagrindin÷s mokyklos direktorių Gintarą Skorupskį,
laikinai vykdantį Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio direktoriaus funkcijas:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka pranešti ugdytinių t÷vams
apie darželio likvidavimą;
2.2. Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka įsp÷ti darželyje dirbančius
darbuotojus d÷l jų atleidimo iš darbo, atlikti visus kitus su darbo santykiais susijusius juridinius
veiksmus;
2.3. išregistruoti švietimo įstaigą Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželį iš Juridinių
asmenų registro nuo 2020 m. rugs÷jo 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai.
Sprendimas reikalingas, kad būtų galima prad÷ti Žvirblonių vaikų darželio likvidavimo
procedūrą, tod÷l sprendime fiksuojami būtini darbai, susiję su darželio likvidavimu.
Darželio likvidavimas susijęs su maž÷jančiu vaikų skaičiumi.
2019–2020 m. m. darželį lanko 13 vaikų, du iš jų būsimieji pirmokai ir penki būsimieji
priešmokyklinukai. 2021–2022 m. m. lieka 11 vaikų, iš jų 5 priešmokyklinukai. Įvertinus visas rizikas
situacija tokia, kad vaikų skaičius tikrai nedid÷s, bet yra tikimyb÷, kad gali maž÷ti, nes jau ir šiuo
metu yra vaikų, išvykstančių į Smilgių mokyklą. D÷l vaikų skaičiaus situacija aptarta su
ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Vaikams būtų siūloma lankyti ikimokyklinę įstaigą Rozalime užtikrinant jų vežiojimą.
Įstaiga neturi nuolatinio vadovo, vadovo funkcijas atlieka Rozalimo pagrindin÷s mokyklos
direktorius.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Projektą pareng÷ Švietimo skyrius.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis dokumentais: Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106
straipsnio 1 punktu, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 ir 6 punktais bei 15 straipsnio
2 ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 6 punktais.
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.
Šioje įstaigoje yra 8,6 etato (įskaitant ir direktor÷s), dirba 8 darbuotojai. Vadovaujantis
darbo kodeksu (atleidžiant darbdavio iniciatyva) jiems privalu išmok÷ti dviejų m÷nesių išeitines
išmokas, tam reik÷tų 10 tūkst. eurų, tačiau darbuotojai turi nemažą darbo stažą tod÷l min÷ta suma gali
did÷ti, jei bus atleidžiami šalių susitarimu.
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.
N÷ra.
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