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Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų

narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1) punkto b) papunkčiu, atsižvelgdama į

Anykščių meno mokyklos 2022 m. liepos 13 d. raštą Nr. S-88 „Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio

Anykščių meno mokykloje 2022–2023 mokslo metais nustatymo“, Anykščių rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti klasių (grupių) skaičių ir dydį Anykščių meno mokykloje 2022–2023 mokslo

metais: 38 klasės (grupės), vidutinis mokinių skaičius klasėje (grupėje) – 8 mokiniai.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai

(J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g.

62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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