Projektas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D.
SPRENDIMO NR. T2-73 „DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO
UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. gegužės d. Nr. T1Kretinga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į į Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo
vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 18 punktą bei 2020 m. vasario
25 d. 14-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio protokolo Nr. T3-2 nutarimą, Kretingos rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtino Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31
d. sprendimu Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo „Kretingos rajono savivaldybės
mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–
2020 metų priemonių planas“ (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo
Nr.T2-13 redakcija) 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
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2. Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37,
Klaipėdoje) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g.
9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui
dienos.
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