
 

 
 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
   

SPRENDIMAS 
DĖL ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS IR ZARASŲ „SANTARVĖS“ 

PRADINĖS MOKYKLOS STRUKTŪRŲ PERTVARKYMO  
 

2022  m. balandžio  29 d. Nr. T-79 
Zarasai 

   
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, Zarasų rajono 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano, 
patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl Zarasų 
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano 
patvirtinimo“, 1 priedu „Mokyklų struktūrinių pertvarkymų 2021–2025 metais planas“, Zarasų rajono 
savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a: 

1. Pertvarkyti nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vidaus 
struktūrą – likviduoti Salako ugdymo skyrių. 

2. Pertvarkyti Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos vidaus struktūrą: 
2.1. nuo 2022 m. rugpjūčio 31 d. likviduoti Turmanto ugdymo skyrių; 
2.2. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsteigti Salako ugdymo skyrių, kuriame būtų vykdomos 

pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo švietimo programos. 
3. Įpareigoti Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorę Aldoną Navickienę: 
3.1. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti 

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Salako ugdymo skyriaus mokinių tėvus (globėjus, įtėvius) apie 
vidaus struktūros pertvarkymą; 

3.2. teisės aktų nustatyta tvarka įspėti Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Salako 
ugdymo skyriaus darbuotojus apie galimą darbo sutarties nutraukimą ar būtinųjų darbo sutarties 
sąlygų pakeitimą bei atlikti kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus;  

3.3. iki birželio 1 d. parengti naują Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos nuostatų 
redakciją ir pateikti ją tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai. 

4. Įpareigoti Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorę Valeriją Palivodą: 
4.1. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti 

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Turmanto ugdymo skyriaus mokinių tėvus (globėjus, įtėvius); 
4.2. teisės aktų nustatyta tvarka įspėti Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Turmanto 

ugdymo skyriaus darbuotojus apie galimą darbo sutarties nutraukimą ar būtinųjų darbo sutarties 
sąlygų pakeitimą bei atlikti kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus; 

4.3. iki birželio 1 d. parengti naują Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos nuostatų 
redakciją ir ją pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės 
tarybai (Sėlių a. 22, Zarasai) 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, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams 



 
 

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka. 
 
Savivaldybės meras  Nikolajus Gusevas 
 


