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DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. T1-14 ,,DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠILALĖS R. PAJŪRALIO

PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠILALĖS R. KVĖDARNOS

KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. birželio         d. Nr.

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvo s R espublikos vietos s avivaldos įstat ymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.

sprendimą Nr. T1-14 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą,

prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                  

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-14 ,,Dėl sutikimo

reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus gimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios

    1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-14 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio

pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. 

Sprendimo projektas parengtas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, kur nurodyta, kad

mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas), pagalbos įstaigos reorganizavimo procedūros

pradedamos ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų

rugpjūčio 31 dienos. Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje 2019 gegužės 23 d. teiktam

sprendimo projektui ,,Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją

prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ir įsteigiant Šilalės r. Kvėdarnos

Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrių“ nebuvo pritarta, nors savivaldybės taryba 2019 m.

sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-14 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę

mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“ sutiko, kad būtų

pradėtas mokyklos reorganizavimo procesas ir Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla turi

reorganizuojamos mokyklos statusą, nors reorganizavimo vykdyti nebegalima.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Mokinių skaičius Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje 2019-2020 mokslo metais

gali neatitikti Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju

plane, patvirtintame Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-31

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano

patvirtinimo“, numatytų mokyklos steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir struktūros pertvarkos

kriterijų. Jeigu prognozuojamas mokinių skaičius Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje

nebeatitiks teisės aktuose nurodyto minimalaus mokinių skaičius klasėje ir/ar jungtinėje klasėje,

trūks lėšų ugdymo proceso organizavimui ir trūkstamas lėšas ugdymo procesui užtikrinti turės skirti

savivaldybė arba, jeigu nebebus formuojama klasė, mokiniai turės skubiai rinktis kitas mokyklas.

4. Laukiami rezultatai.

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre panaikintas reorganizuojamos mokyklos

statusas Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai ir reorganizavime dalyvaujančios mokyklos

statusas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

Priėmus teikiamą sprendimo projektą reikės keisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019

m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-17 ,,Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių
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skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metais“

Šilalės r. Pajūralio pagrindinėje mokykloje nustatytą klasių komplektų skaičių.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                            Akvilina Žąsytienė
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