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Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. spalio 9 d. priėmė
įsakymą Nr. 14-411 „Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės aprašymo
patvirtinimo“, kuriuo patvirtino karjeros valstybės tarnautojo – Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės aprašymą (toliau –
Pareigybės aprašymas). Pareigybės aprašymo 6 punkte numatyti specialieji reikalavimai valstybės
tarnautojui, einančiam tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (toliau – Koordinatorius)
pareigas, tarp kurių – reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos
mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba socialinių mokslų srities sociologijos,
socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo
administravimo studijų krypties ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių išsilavinimą (6.1 punktas).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nustato, kad vietos
savivalda yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumo principu, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Kvalifikacinius reikalavimus Koordinatoriui nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 14 punkte nurodyta, kad
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, einantis Koordinatoriaus pareigas, turi atitikti
specialiuosius reikalavimus, vienas iš kurių – reikalavimas turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir
būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje:
sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių
išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių
grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (14.2.1 punktas).
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Aprašas savivaldybės administracijos direktoriui nesuteikia teisės nustatyti mažesnius ar
didesnius, nei nustato Aprašo 14 punktas, kvalifikacinius reikalavimus Koordinatoriui. Pareigybės
aprašymo 6.1 punktas nenustato reikalavimo turėti magistro kvalifikacinį laipsnį, todėl nepagrįstai
susiaurina specialiųjų reikalavimų Koordinatoriui sąrašą. Darytina išvada, kad Pareigybės
aprašymo 6.1 punktas neatitinka Aprašo 14.2.1 punkto, o kartu ir Vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkto.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u svarstyti Pareigybės aprašymo 6.1 punkto pakeitimo, suderinant jį su Aprašo
14.2.1 punktu, klausimą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą
sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo
terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas
prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 9 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su informacija apie
teikimą supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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