
  
                                              
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA    

                             
SPRENDIMAS 

DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO ĮSTAIGOMS IR (AR) ATSKIROMS GRUPĖMS LAIKINAI 

NEDIRBTI 2018 METŲ VASARĄ 
 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. V. TS-276 
Elektrėnai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 

atsižvelgdama į švietimo įstaigų vadovų prašymus ir siekdama efektyviai naudoti savivaldybės 
biudžeto lėšas, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a leisti: 

1. Elektrėnų vaikų lopšeliui-darželiui „Drugelis“ laikinai nedirbti nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 
2018 m. liepos 27 d., prireikus vaikus siųsti į Elektrėnų lopšelį-darželį „Pasaka“ arba Elektrėnų 
mokyklą-darželį ,,Žiogelis“; 

2. Elektrėnų mokyklai-darželiui „Žiogelis“ laikinai nedirbti nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 
m. birželio 29 d., prireikus vaikus siųsti į Elektrėnų vaikų lopšelį-darželį „Drugelis“ arba Elektrėnų 
lopšelį-darželį ,,Pasaka“; 

3. Elektrėnų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ nedirbti nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2018 m. 
rugpjūčio 24 d., prireikus vaikus siųsti į Elektrėnų vaikų lopšelį-darželį „Drugelis“ arba Elektrėnų 
mokyklą-darželį ,,Žiogelis“; 

4. Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželiui „Gandriukas“ nedirbti nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 
2018 m. rugpjūčio 17 d.; 

5. Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 
2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.,  prireikus vaikus siųsti į tuo metu dirbančias Elektrėnų 
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas; 

6. Elektrėnų sav. Pylimų lopšeliui-darželiui nedirbti nuo 2018 m. liepos 16 d. iki 2018 m. 
rugpjūčio 16 d., prireikus vaikus siųsti į Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelį-darželį 
,,Eglutė“; 

7. Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 2018 m. birželio mėn. dirbti 
šešioms, liepos mėnesį penkioms, rugpjūčio mėnesį penkioms ikimokyklinio ugdymo grupėms; 

8. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos: 
8.1. priešmokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018  m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 

d., prireikus vaikus siųsti į tuo metu dirbančias Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas; 

8.2. Beižionių daugiafunkcio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018 m. 
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.; 

8.3. Pastrėvio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018  m. liepos 2 d. iki 2018 
m. rugpjūčio 31 d.  

9. Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 
2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.; 

10. Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos: 
10.1. priešmokyklinio ugdymo grupėms nedirbti nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 

31 d., prireikus vaikus siųsti į Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelį-darželį „Eglutė“, 
10.2. Kazokiškių skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018 m. birželio 1 d. 

iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., 
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10.3. Lazdėnų skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 
2018 m. rugpjūčio 31 d.;   

10.4. Pakalniškių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupei nedirbti nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 
2018 m. rugpjūčio 31 d. 

Prireikus ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams suteikiama teisė keisti dirbančių grupių skaičių 
įstaigoje vasaros laikotarpiu, suderinus su Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėju. 

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar 
pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) 
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Elektrėnų savivaldybės visuomeninei 
administracinių ginčų komisijai (adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai) arba Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, Vilnius). 

 
 

Meras                        Kęstutis Vaitukaitis 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


