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Šiauliai
Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengto sprendimo projekto tikslas – pritarti, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių
lopšelis-darželis „Varpelis“ būtų reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių „Rasos“ progimnazijos.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-459 patvirtino
Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų
bendrąjį planą. Plane numatyta, kad iki 2022 m. rugsėjo 1 d. reorganizuojamas lopšelis-darželis
„Varpelis“ prijungiant jį prie „Rasos“ progimnazijos ir įsteigiant ikimokyklinio ugdymo skyrių.
„Rasos“ progimnazijoje 2021-09-01 duomenimis mokosi 422 mokiniai. Lopšelyje-darželyje
„Varpelis“ ugdoma 180 vaikų. „Rasos“ progimnazija įsikūrusi apie 700 m atstumu nuo lopšeliodarželio „Varpelis“ (pasiekiamumas keliu). Lopšelyje-darželyje Diana Tamutienė laikinai eina
direktoriaus pareigas – ne ilgiau nei iki 2022-09-01. „Rasos“ progimnazijoje direktoriaus pareigas
eina Diana Tamutienė. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2021–2025 metų bendrajame plane, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-12-02
sprendimu Nr. T-459, nurodoma, kad reorganizavimas numatytas švietimo įstaigų bendruomenių
iniciatyva.
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.
Šiuo sprendimo projektu siūloma pritarti ketinimui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reorganizuoti
Šiaulių lopšelį-darželį „Varpelis“ prijungiant jį prie Šiaulių „Rasos“ progimnazijos. Po minėtų įstaigų
reorganizacijos:
1. Grupių klasių ir vaikų skaičius nebūtų mažinamas (iš viso veiktų 11 grupių, 19 klasių ir
būtų ugdoma apie 600 vaikų).
2. Ugdymo procesas būtų organizuojamas abiejų įstaigų patalpose – Tiesos g. 1 ir Šviesos
takas 7, Šiauliai.
3. Būtų sumažinta administravimo, pedagoginio ir aptarnaujančio personalo naudojamų
pareigybių dalis – Būtų sumažinta administravimo, pedagoginio ir aptarnaujančio personalo
naudojamų pareigybių dalis – iš viso 5,0 (direktoriaus – 1,0, priešmokyklinio ugdymo mokytojo –
2,0, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo – 1,0, auklėtojo padėjėjo – 2,0, maitinimo
organizavimo specialisto pareigybės dalis – 0,25, sandėlininko – 0,25. Atsižvelgiant į ugdytinių
skaičių ir struktūros pasikeitimą didėtų 1,5 pareigybės: ikimokyklinio skyriaus vedėjas – 1,
neformalaus ugdymo organizatorius – 0,25, administratorius – 0,25). Užimamų pareigybių skaičius
pagal krūvį prieš reorganizaciją – 114,02, po reorganizacijos – 109,02. Prognozuojama apie 67,8
tūkst. eurų ekonomija per metus.
4. Ugdymo procesui administruoti buvusiame lopšelio-darželio „Varpelis“ pastate (adresu
Šviesos takas 7, Šiauliai) būtų įsteigta ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigybė iš mokymo
lėšų, kurios išlaikymui per metus reikėtų skirti apie 29,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui.
Pateiktame reorganizavimo sąlygų apraše numatytas teisių ir pareigų, turto ir asignavimų
perėmimas bei tęstinumas Lietuvos Respublikos civilinio ir darbo kodeksų bei kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.
Reorganizavimo sąlygoms įgyvendinti ir reorganizavimo procedūroms atlikti Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus sudaryta reorganizavimo komisija. Ši komisija
analizuotų abiejų įstaigų darbuotojų darbo krūvius, pareigybes ir kitus reorganizavimo ypatumus.
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„Rasos“ progimnazijoje reorganizavimo klausimas apsvarstytas progimnazijos taryboje
(2021-05-04 protokolas Nr. VT-4). Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ minėtas klausimas apsvarstytas
lopšelio-darželio taryboje (2021-10-26 protokolas Nr. DT-3).
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.
Pasekmės teigiamos, nes pagrindinis Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir Šiaulių lopšeliodarželio „Varpelis“ reorganizacijos tikslas yra optimizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą
siekiant užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų valdymą ir racionalų valstybės ir Šiaulių miesto
savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų valdymui ir ugdymo(si) aplinkos
išlaikymui, panaudojimą.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus sprendimą bus keičiami Šiaulių „Rasos“ progimnazijos nuostatai.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Sprendimui įgyvendinti reikės priimti papildomus teisės aktus dėl reorganizavimo sąlygų
patvirtinimo bei turto ir asignavimų perdavimo.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.
Prasidėjus reorganizacijai reikės papildomų lėšų atleidžiamų darbuotojų išeitinėms
kompensacijoms apmokėti.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius. Tiesioginis
rengėjas – Švietimo skyriaus vyr. specialistė Silva Sabaliauskienė, tel. (8 41) 38 64 75. Projekto
iniciatorius – Švietimo skyrius.
Švietimo skyriaus vedėja
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