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TEIKIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D.
SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1
punktu patvirtino Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos
aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.
V-327 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019
„Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą
bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo (toliau - Kriterijų
sąrašas) 6 punktą ir 9.1 papunktį. Pakeitimai įsigaliojo 2020 m. kovo 5 d.
Kriterijų sąrašo 6 punktas nurodo, kad „bendrojo ugdymo mokyklų savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) tvirtinamame priėmimo į
valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos apraše nurodo: bendrojo ugdymo
mokyklų paskirtį, programos, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus,
dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų
priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus
tvarką, priimtų į mokyklą paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus arba subjektą, kuris nustato
priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus. Kriterijų sąrašo 9.1 papunktis
papildytas nuostatomis, kad į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) pirmumo teise priimami ir
mokykloje besimokančių mokinių įbroliai ir įseserės.
Vykdant savivaldybių administracinę priežiūrą nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės
tarybos patvirtintas Tvarkos aprašas nebuvo keistas, įvertinus Kriterijų sąrašo pakeitimus. Tvarkos
aprašo 9 punktas neatitinka Kriterijų sąrašo 9.1. papunkčio nuostatų. Tvarkos apraše būtina
nustatyti priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus arba subjektą, kuris
nustatys priimtų į mokyklas asmenų paskirstymo į klases tvarką ir kriterijus.
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Pažymėtina, kad savivaldybės institucijos, įgyvendindamos savo įgaliojimus, privalo
vadovautis aukštesnės galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad
savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Teisėtumo principas įpareigoja laikytis teisės aktų hierarchijos ir užtikrinti, kad
žemesnės galios teisės aktai atitiktų visų aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1
dalimi, s i ū l a u svarstyti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo
Nr. T-208 „Dėl Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, pavaduojantis
Vyriausybės atstovę Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, laikinai einančią
Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse pareigas
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