
           
 

 

 

           

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. TS-207 

Rokiškis 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, 58 straipsnio 1 

dalies 3 punktu, Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 „Dėl Rekomendacijų 

savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes“, 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono 

savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos įvertinimo 2014 m. birželio 

17 d. ataskaitą ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo 2015 

m. rugsėjo 17 d. išvada Nr. 4-01-6665 ,,Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

organizavimo tvarkos Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, 

Panevėžio ir Vilniaus rajonų savivaldybėse“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a: 

 1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama). 

 2. Nustatyti, kad šis aprašas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 

 3. Skelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktų registre bei savivaldybės 

internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt . 

 4. Pripažinti netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 30 d. 

sprendimą Nr. TS-12.197 „Dėl Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras        Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

Jolita Geidanienė 

http://www.rokiskis.lt/

