
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VASAROS LAIKOTARPIU 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

2019 m. kovo 28 d. Nr. T2-88

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 
straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto galimybes, Jurbarko 
rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų šiose Jurbarko rajono savivaldybės švietimo 
įstaigose nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.:

1.1. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje;
1.2. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje;
1.3. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre;
1.4. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje;
1.5. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje;
1.6. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje;
1.7. Viešvilės pagrindinėje mokykloje;
1.8. Jurbarkų darželyje-mokykloje;
1.9. Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje.
2. Leisti Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklai ir Jurbarko vaikų lopšeliui-darželiui ,,Nykštukas“ 

nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, 
suformuojant laikinas ugdymo grupes, dirbančias 10,5 val. per dieną, kuriose būtų ugdomi Jurbarko 
rajono savivaldybės vaikai, pirmenybę teikiant šeimoms, kuriose tėvai (globėjai, rūpintojai) tuo 
laikotarpiu dirba ir pateikia įstaigai pažymas apie tai, kad darbdavys tuo metu negali jiems suteikti 
atostogų.

3. Nustatyti, kad Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokykloje ir Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje 
,,Nykštukas“:

3.1. ikimokyklinis ugdymas nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 
organizuojamas tiems vaikams, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2019 m. gegužės 31 d. pateikia 
įstaigos direktoriui prašymą dėl vaiko priėmimo į laikinąją ugdymo grupę;

3.2. nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. taikomi Atlyginimo už ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos 
aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T2-265 
„Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono 
savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17–20 punktai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka.
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