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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 30 straipsnio 1

dalimi, įgyvendindama Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir

dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos

Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir

suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo

patvirtinimo“ 5 punktą, ir atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl užsieniečių, pasitraukusių iš

Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykimo į Šilalės rajono savivaldybę,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Steigti išlyginamąsias mobilias grupes (1–4 užsieniečių vaikai) ir (ar) išlyginamąsias

klases (5–15 užsieniečių vaikų) Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, Šilalės Simono Gaudėšiaus,

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Šilalės r.

Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose.

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į realų

atvykusių užsieniečių vaikų skaičių, nustatyti konkretų išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų

mobiliųjų grupių skaičių Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nurodytose šio

sprendimo 1 punkte, ir atlikti kitus teisinius veiksmus, susijusius su šių klasių ir (ar) grupių steigimu.

3. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda). 

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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