
 

 
 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽILVINAS“ 

        DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVINAS“  

2021 METŲ DARBO VASARĄ ((BIRŽELIO–RUGPJŪČIO MĖNESIAIS) ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 17 d. Nr. V-20 

Panevėžys 

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtintos 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5 ir 6 punktų reikalavimais, Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021-04-09 raštu Nr.19-891(4.45E) ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

darbo vasaros laikotarpiu”. 

1. T v i r t i n u lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ 2021 metų darbo vasarą ((birželio–rugpjūčio mėnesiais) 

organizavimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. L a i k a u netekusiu galios Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. 

įsakymą Nr. V-64 ,,Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2019 m. darbo vasaros metu organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

Direktorė                                                                                                                          Zina Pauliukonienė  

              _________________________________________________________________________ 
                                                                                          
                     PATVIRTINTA 

                       Panevėžio lopšelio-darželio  

                      „Žilvinas“ direktoriaus  

                       2021 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-20 
 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ 

2021 METŲ DARBO VASARĄ ((BIRŽELIO–RUGPJŪČIO MĖNESIAIS) ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbo vasaros metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtintos Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 5 ir 6 punktų reikalavimais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus raštu 

2021 m. balandžio 9 d. raštu Nr.19-89194.45E),, Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo vasaros 

laikotarpiu”. 

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas. 

3. Tvarkos tikslas – sklandžiai organizuoti įstaigos darbą 2021 m. vasaros metu: birželio, liepos, rugpjūčio 

mėnesiais. 

                                                      

 

 



 

II. VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

4. Kovo-balandžio mėn. atliekama tėvų apklausa dėl lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ vaikų lankymą 

vasaros metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais)  

5. Iki gegužės 21 d. tėvai pateikia pažymas iš darboviečių įstaigos direktoriui dėl savo atostogų 

vasaros laikotarpiu.  

6. Dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomi prioritetai: 
6.1. Darbdavio (-ių) pažyma (-os), patvirtinti (-čios) atostogų trukmę vasaros laikotarpiu ar kiti 

dokumentai, pagrindžiantys darbo santykius; 

6.2. Socialines pašalpas gaunančių šeimų pažyma (galiojanti vasaros laikotarpiu) pagal Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 

6.3. Socialinių reikalų skyriaus dokumentas (galiojantis 6 mėnesius nuo išdavimo datos) apie šeimą, 

patiriančią socialinės rizikos veiksnius; 

    6.4. Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimas. 

7. Grupės komplektuojamos užtikrinant Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytus 

reikalavimus. 

8. Tėvų, turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai lankyti lopšelį-darželį vasaros 

laikotarpiu nebus tenkinami. 

9.Lopšelio-darželio grupės vasaros laikotarpiu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais), kiekvieną 

mėnesį komplektuojamos naujai, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.  

10. Lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktorius, atsižvelgdamas į tėvų pažymas/prašymus ir Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 14 d. Nr.TSP-199 sprendimą Dėl savivaldybės tarybos 2013 m. 

gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-424 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis 

pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės 

tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 

2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 2009 m.gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 

27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo” iki  2021 m. gegužės 21 d. 

sukomplektuoja grupes ir jas tvirtina įsakymu. 

11. Apie vaiko lankymą konkrečioje grupėje vasaros laikotarpiu, pranešama individualiai el.dienyno ,,Mūsų 

darželis“ skiltyje ,,Vidinės žinutės“. 

12. Informacija apie lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ sukomplektuotas grupes ir vaikų skaičių jose pagal 

būtinumą pateikiama Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. 

 

III.APMOKĖJIMAS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

13. Už mėnesį mokamas 11.50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. 

14. Mokestis įstaigos reikmėms netaikomas įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdoma veikla ar 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atskiru sprendimu. 

15. Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 d. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

    16. Esant ekstremaliai situacijai (skubus remontas ir kt.)  įstaiga vasarą  uždaroma ne ilgiau kaip 1 mėn.    

    perkeliant vaikus ir darbuotojus į kitas ikimokyklines įstaigas (Panevėžio lopšelius-darželius      „Dobilas“, ,,Kregždutė“).   

    17. Dėl įstaigos uždarymo 1 mėnesiui vasaros metu pateikiamas argumentuotas prašymas Panevėžio miesto   

     savivaldybės administracijos direktoriui, susidarius ekstremaliai situacijai - nedelsiant. 

18. Darbuotojų atostogos derinamos su įstaigos vadovu ir tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso 126, 127, 128, 129,130  straipsniais ir lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ darbo tvarkos taisyklėse 

numatyta tvarka.  

19. Dėl sumažėjusio lankančių vaikų skaičiaus, sujungus grupes, darbuotojai gali būti išleidžiami 

atostogų. 

    20. Lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ bendruomenė supažindinama su darbo 2021 m. vasaros metu organizavimo 

tvarka. 

SUDERINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ tarybos posėdžio protokolu Nr. 

Tarybos pirmininkė Rima  Juodviršytė                                                                                        

 



                                                                                  


