Projektas Nr. T-IX-p-23
2019 m. gegužės 14 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KONKURSŲ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ VADOVŲ
PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
2019 m. gegužės 14 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalimi, Konkurso
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“,7 punktu, Varėnos rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Paskelbti konkursus šių mokyklų direktorių pareigoms eiti:
1. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos;
2. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos;
3. Varėnos „Ryto“ progimnazijos;
4. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos;
5. Varėnos r. Marcinkonių pagrindinės mokyklos;
6. Varėnos r. Vydenių pagrindinės mokyklos;
7. Varėnos moksleivių kūrybos centro;
8. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos;
9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas
(paskatinusios rengimą priežastys)

3.

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu
siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais teisės norminiais
aktais
Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą projektą
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti ir
projekto atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros
planui
Derinimas su kitais subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės akto
padariniai, kokių priemonių būtina imtis, siekiant
pastarųjų išvengti
Teisės akto sukeliamos administracinės naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis vertinimas
Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą Teisės aktų
registre (TAR) ir Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)

4.
5.
6.

7
8.

9.
10.
11.

12.

ir

uždaviniai Atrankos

į
mokyklų
vadovus
konkursai turi įvykti iki 2020 m.
sausio 1 d. – asmenims, kurie
įstatymo Nr. XIII-592 įsigaliojimo
dieną tos pačios švietimo įstaigos
vadovo pareigas ėjo daugiau kaip
dvidešimt metų, tačiau ne daugiau
kaip dvidešimt devynerius metus.
Taip pat siūloma skelbti konkursus
vadovų pareigybei užimti tų įstaigų,
kurioms vadovauja laikinai einantys
pareigas vadovai.
Likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki
savivaldybės
švietimo
įstaigos
vadovo kadencijos pabaigos, švietimo
įstaigos savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija skelbia viešą
konkursą švietimo įstaigos vadovo
pareigoms eiti.
Nesiūlomos
Sprendimo projektas galiojantiems
teisės aktams neprieštarauja
Nereikia
-

Nevertinti

skelbti

Aplinkybės, pateisinančios klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir sprendimo projekto
pateikimo vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas)
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13.

14.

15.

Suderinta DVS „Kontora“ su specialistais:
su padaliniu, atsakingu už valstybinės kalbos
kontrolę ir dokumentų valdymą, teisininku ir
savivaldybės
administracijos
struktūriniais
padaliniais, kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi
Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas (nuorašus), kokiu
būdu)
Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Švietimo skyriaus vedėja

Švietimo
skyriaus
vedėja
Stase
Bingeliene,
Teisės
ir
civilinės
metrikacijos skyriaus vedėju Aivaru
Batūra, Personalo skyriaus vedėja Ilona
Radzevičiene, Bendrojo skyriaus vedėja
Irma Krajauskiene

S. Bingelienei, I. Radzevičienei
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