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REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011-07-01
ĮSAKYMU NR. V-1193 PATVIRTINTŲ KONKURSO VALSTYBINIŲ IR
SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS)
VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO VYKDYMO
2016 m. gruodžio 5 d. Nr. 1R -16
Vilnius
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalis numato, jog savivaldybės
švietimo įstaigos <...> vadovas konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės
aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu
Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punkte
nurodyta, kad konkursą organizuoja ir už šios tvarkos laikymąsi pagal priskirtas kompetencijas
atsako švietimo įstaigos vadovo darbdavys arba darbdavio įgaliotas asmuo <...>, o 7 punkte
nustatyta, jog konkursas skelbiamas per 30 dienų laikotarpį nuo dienos, kai švietimo įstaigos
vadovo pareigybė įsteigiama, tampa laisva arba iš anksto žinoma (yra teisinis pagrindas), kad
ji bus laisva ir kai konkurso organizatorius suderina atrankos datą su Nacionaline mokyklų
vertinimo agentūra.
Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovė), vykdydama
Vilniaus apskrities savivaldybių administracinę priežiūrą, kreipėsi į Vilniaus apskrities
savivaldybes prašydama pateikti apie švietimo įstaigas, kurių savininkė ar dalininkė yra
savivaldybė, neturinčių nuolatinių vadovų informaciją, bei informaciją apie konkursų į tokių
švietimo įstaigų laisvas vadovų pareigas paskelbimą.
Vilniaus rajono savivaldybės merė 2016-11-07 raštu Nr. A33(1)-7159-(4.12) informavo
Vyriausybės atstovę, kad Vilniaus r. Rudausių mokyklai – daugiafunkciui centrui
(savivaldybės tarybos 2014-04-25 sprendimu Nr. T3-128 atlikta Rudausių mokyklos – darželio
vidaus struktūros pertvarką keičiant mokyklos paskirtį iš mokyklos – darželio į mokyklą –
daugiafunkcį centrą) – nuo 2012 m. rugpjūčio 9 d. vadovauja laikinas švietimo įstaigos
vadovas.
Nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m.
rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A28.1(1)-360 „Dėl Ivonos Voinič atleidimo iš pareigų“ 1 punktu
atleido Vilniaus r. Rudausių mokyklos – darželio direktorę Ivoną Voinič iš užimamų pareigų
nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. Atsižvelgiant į tai, konkursas į šios švietimo įstaigos direktoriaus
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pareigas turėjo būti paskelbtas iki 2012 m. rugsėjo 7 d. Įvertinus tai, darytina išvada, kad
Vilniaus rajono savivaldybės taryba (pagal merės pateiktą informaciją administracijos
direktorius nėra įgaliotas skelbti konkurso) neįgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos
aprašo 7 punkto nuostatų.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – SAPĮ) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju vykdyti Aprašo 7 punktą ir paskelbti konkursą į Vilniaus r. Rudausių mokyklos –
daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą
Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per
nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo/nepranešus apie reikalavimo įvykdymą/ atsisakius jį
vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis SAPĮ 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl neveikimo.
Informuoju, jog pagal SAPĮ 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą Vyriausybės atstovas turi
teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją
savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Pagal SAPĮ 4 straipsnio 9 dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje
privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Vyriausybės atstovė

Vilda Vaičiūnienė

