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Taurages raj ono savivaldybes tarybai
Taurages rajono savivaldybds merui

TEIKIMAS
DEL TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 2OO9 M. KOVO 26D.
SPRENDIMO NR. I-IO64,,DEL MAKSIMALAUS IKIMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKU
SKA.IEIAUS TAURAGES RAJONO MOKYKLOSE"
2017 m. birZelio 14 d. Nr. 6-

e4

Taurages rajono savivaldybes taryba 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-1064 ,,Del
maksimalaus ikimokyklirnio amZiaus vaikq skaidiaus patvirlinimo Taurages rajono mokyklose"
(toliau - Sprendimas) patvirtino maksimalq ikimokyklinio amZiaus vaikq skaidiq Taurages rajono
mokyklose: ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupese - 20 vaikq, ikimokyklinio ugdymo grupese
-25 vaikar.
Sprendimas p rie5tarauj a:
1. Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programq vykdymo bendryjq sveikatos saugos reikalavimq" (toliau - Higienos norma), patvirlintrl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. V-313
,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq
vykdymo bendrieji sveikzLtos saugos reikalavimai" patvirtinimo", 5 punktui.
Siame Higienos noffnos punkte nustatyti maksimalls leistini vaikrl skaidiai grupese
pagal atskiras vaikq amZiaus grupes yra maZesni, nei Taurages rajono savivaldybes tarybos
priimtame Sprendime.
PaLymetina, kad pagal Higienos norrnos 6 punkte nustatyt4 reglamentavimE,
maksimalus leistinas vaikq skaidius specialiqjq poreikiq turindiq vaikq grupese yra dar maZesnis.
2. Lietuvos Jlespublikos vietos savivaldos istatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte
nurodytam savivaldybes veiklos ir savivaldybes institucijq priimamq sprendimq teisetumo
principui, pagal kurf savivaldybes institucijq ir kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq
veikla ir visais jq veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti istatymq ir kitq teises aktq
reikalavimus.
3. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo fstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto
itvirtintam fstatymo virsenybes principui. Sis principas rei5kia, kad vie5ojo administravimo subjektq
igaliojimai atlikti viesqji administravim4 turi bfiti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti Siame
istatyme i5destytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijg su asmenq teisiq ir pareigq
igyvendinimu, visais atvejais turi brlti pagrfsti istatymais.
AtsiZvelgdarnLa itai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiuros istatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

i u I a u artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje (ne veliau kaip per 1 menesi nuo
teikimo gavimo dienos) svarstyti Taurages rajono savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 26 d.
sprendimo Nr. l-1064 ,,Del maksimalaus ikimokyklinio amZiaus vaikq skaidiaus patvirtinimo
s

Taurages raj ono mokyklose" pakeitimo klausim4.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane3ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo
priemimo dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZi[ros
4
istatymo straipsnio 9 dalyje nustatyt4 reglamentavim4, meras artimiausiame savivaldybes tarybos
posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo teikimais ir
reikalavimais.
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