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Širvintų rajono savivaldybės merei
Živilei Pinskuvienei

2021-02-17 Nr. S1-41(5.1E)

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 59 STRAIPSNIO 1
DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybinės ar
savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą
tvirtina, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš
jų atleidžia, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja valstybinių
švietimo įstaigų atveju – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių
susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras,
o 11 dalyje nurodyta, jog jeigu su valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovu darbo sutartis nutraukiama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo
sutarties nutraukimo dienos skelbiamas viešas konkursas švietimo įstaigos vadovo pareigoms
eiti <...>.To paties straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog švietimo, mokslo ir sporto ministras nustato
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kvalifikacinius
reikalavimus ir viešo konkurso švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarką.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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 <...>, savivaldybių
švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras (toliau – konkurso organizatorius)<...>, o 7 punkte
nustatyta, <...> kai su švietimo įstaigos vadovu darbo sutartis nutraukiama, konkursas
skelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Kai
švietimo įstaigos vadovo pareigybė įsteigiama, konkursas skelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo pareigybės įsteigimo dienos. Atrankos datą konkurso organizatorius suderina su
švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija (atrankos data turi būti ne vėliau kaip po 4
mėnesių nuo konkurso paskelbimo datos). Konkurso skelbimas paskelbimo dieną įdedamas į
konkurso organizatoriaus interneto svetainę (pagrindinis skelbimas) ir papildomai į atitinkamos
švietimo įstaigos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) interneto
svetaines, taip pat į artimiausią regiono laikraščio numerį. <...>.
Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas),
vykdydamas Širvintų rajono savivaldybės administracinę priežiūrą, kreipėsi į Širvintų rajono
savivaldybės merę prašydama pateikti informaciją apie savivaldybės švietimo įstaigas, neturinčias
nuolatinių vadovų, bei konkursų į šių švietimo įstaigų vadovų pareigas paskelbimą.
Širvintų rajono savivaldybės merė 2021-02-09 raštu Nr. 13-502 informavo Vyriausybės
atstovą, jog Širvintų r. Gelvonų gimnazija nuolatinio vadovo neturi nuo 2020 metų gruodžio 31 d.
Nustatyta, jog Širvintų rajono savivaldybės merė 2020 m. gruodžio 28 d. potvarkio Nr. 7-

2
193 „Dėl J. S. atleidimo iš Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigų“ 1 punktu atleido
J. S. iš Širvintų r. Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigų 2020 m. gruodžio 30 d. <...>, tačiau
konkurso į laisvas šios švietimo įstaigos vadovo pareigas iki šiol nepaskelbė.
Įvertinus tai, darytina išvada, kad Širvintų rajono savivaldybės merė neįgyvendina
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalies bei 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.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo (toliau – Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 8
straipsnio 2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 59 straipsnio 1 dalies bei Aprašo 7 punkto nuostatas ir paskelbti konkursą į Širvintų r.
Gelvonų gimnazijos direktoriaus pareigas.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.
Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos. Per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo/nepranešus apie reikalavimo
įvykdymą/ atsisakius jį vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teismą dėl neveikimo.
Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi,
meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su informacija apie reikalavimą
supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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