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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 ,,Dėl Privalomo ikimokyklinio

ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

1. P a s k i r i u Laimą Čekaitienę, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją

specialistę, organizuoti privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą Savivaldybės

teritorijoje gyvenantiems vaikams.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. V1E- 875 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo

nustatymo ir skyrimo organizavimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                Vaida Babeckienė
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