
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. T-371
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1  dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164  ,,Dėl Nuostatų,  įstatų ar statutų
įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m.
liepos 2 d.  įsakymo Nr.  V-1006 „Dėl  Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu
kriterijų aprašo patvirtinimo“ 3.2.1 papunkčiu, Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-
1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“, 31 ir 33  punktais ir
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A-
2142 „Dėl Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pasirengimo
mokyti mokinius  / ugdytinius  nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu atitikties  mokymo
nuotoliniu  ugdymo  proceso  organizavimo  būdu  kriterijų  aprašui  tvirtinimo“,  Šiaulių  rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio pavadinimą į Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį
„Žiedelis“.

2. Patvirtinti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ nuostatus (pridedama).
3.  Įgalioti  Šiaulių  r.  Kuršėnų  lopšelio-darželio  „Žiedelis“  direktorę  Violetą  Kumžienę

pasirašyti  pakeistus  Šiaulių  r.  Kuršėnų  lopšelio-darželio  „Žiedelis“  nuostatus  ir  iki
2022 m. sausio 7 d. įregistruoti juos Juridinių asmenų registre.

4. Pripažinti  netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos  2020 m. rugpjūčio 11 d.
sprendimą Nr. T-267 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 2 d. sprendimo Nr.
T-199 „Dėl Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“
reorganizavimo  ir  Šiaulių  r.  Kuršėnų  lopšelio-darželio  nuostatų  patvirtinimo“  pakeitimo“  nuo
2022 m. sausio 7 d. 

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos
administracinio  teismo  Šiaulių  rūmams  (Dvaro  g.  80,  Šiauliai)  Lietuvos  Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
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