
 

 
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 

TS-110 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE                        

2021–2022 M. M. NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. rugpjūčio ___ d. Nr. TS-____ 

Visaginas 

 

 

 

 Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymo 6 straipsnio 5 ir 8 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į 

valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų 

sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto  ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunkčiu, Vaikų priėmimo į Visagino 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-115 „Dėl mokinių priėmimo į Visagino kūrybos ir 

menų akademiją ir vaikų priėmimo į Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos 

aprašų patvirtinimo“, įvertinusi Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. 

TS-110 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus Visagino savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–2022 m. m.  nustatymo“ ir atsižvelgdama į gautą informaciją 

apie vaikų skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, n u s p r e n d ž i a : 

 Pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-110 

„Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. nustatymo“ priedą ir jį 

išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės tarybai 

(Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta 

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 

62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams 

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

nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

 

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz 
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Visagino savivaldybės tarybos 

    2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-110 

    priedas 

     

    (Visagino savivaldybės tarybos 

    2021 m. rugpjūčio __d. sprendimo Nr. TS- 

    redakcija) 

 

 

NUSTATOMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

VISAGINO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2021-2022 MOKSLO METAIS 

 

 

Įstaigos pavadinimas Priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir mokinių skaičius 

Jungtinių (PU) ugdymo 

grupių* ir mokinių 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ 
2 39+1* 0 0 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Auksinis raktelis“ 
2 36+4* 1 16+4* 

Visagino lopšelis-darželis 

„Auksinis gaidelis“ (Vaikystės 

pedagogikos centras) 

2 34+3* 0 0 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 
2 33+3* 0 0 

Visagino vaikų lopšelis-darželis 

„Kūlverstukas“ 
1 18+2* 0 0 

 

Pastabos: 

 1. Jungtinė (PU) ugdymo grupė* – jungtinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 

mokinių grupė. Grupė, kurioje mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, yra 

daugiau, vadinama priešmokyklinio ugdymo (PU) grupe ir joje dirba priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas (-ai). 
 2. *Mokiniai, turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginami 2 tos grupės, 

kurioje ugdosi, mokiniams. Pavyzdžiui, 39+1* – iš viso grupėje yra 39 mokiniai, iš jų 1 mokinys, turintis labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas 2 tos grupės, kurioje ugdosi, mokiniams, t. y. faktiškai 

skaičiuojama 40 ugdymo vietų. 

 

___________________________ 

 

 


