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Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į

Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktoriaus 2022-11-15 raštą Nr. S-92 „Prašymas dėl

Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos nevykdymo“ ir susidariusią

avarinę situaciją vykdant įstaigos vidaus remonto darbus:

1. S u s t a b d a u Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupių

veiklą 2022 m. lapkričio 21–25 d.

2. Į p a r e i g o j u Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio direktorių paskelbti šį įsakymą

įstaigos interneto svetainėje ir apie ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos sustabdymą informuoti

vaikų tėvus (įtėvius, globėjus).

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorė                                                                                    Jolanta Margaitienė
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