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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjo 2022 m. kovo 14 d. raštą Nr. SP2-65 „Dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų, mokymo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimą

Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“:

1.1. Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.4. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje – 75,67 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai

skirtų mokymo lėšų finansuojama 37,67 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 6,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 30,5 pareigybės (etato), iš

Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl

vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“

1.2. Pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.5. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje – 148,94 pareigybės (etato), iš jų: iš mokyklai

skirtų mokymo lėšų finansuojama 67,85 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 22,25 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 56,84 pareigybės, iš jų:

2,0 pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės, Upynos skyriuje – 10,89 pareigybės,

Obelyno daugiafunkciame centre – 11,39 pareigybės (etato), iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 2,0 pareigybės (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl

Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“

1.3. Pakeisti 1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.6. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje – 55,54 pareigybės (etato), iš

jų: iš mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 22,04 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo

lėšų finansuojama 7,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 25,0 pareigybės, iš jų:

3,25 ikimokyklinio ugdymo grupės pareigybės (etato), iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“

1.4. Pakeisti 1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.7. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje – 84,37 pareigybės (etato), iš jų:

iš mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 42,28 pareigybės, iš savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 7,0 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 34,09 pareigybės, iš jų:

Pajūralio skyriuje – 10,09 pareigybės (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.), iš Savivaldybės biudžeto lėšų

mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos

dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“

1.5. Pakeisti 1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.8. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje – 68,32 pareigybės (etato), iš jų: iš

mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 27,82 pareigybės, iš savivaldybei skirtų mokymo lėšų
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finansuojama 8,0 pareigybės, iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 31,50 pareigybės, iš jų: 7,5

ikimokyklinio ugdymo grupės, iš kurių 4,5 pareigybės (etato), kuriems atlyginimas mokamas dalinai

iš Savivaldybės biudžeto lėšų, iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo padėjėjo finansuojama 1,0

pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų, mokymo);“

1.6. Pakeisti 1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.9. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje – 66,11 pareigybės (etato), iš jų: iš

mokyklai skirtų mokymo lėšų finansuojama 26,86 pareigybės, iš Savivaldybei skirtų mokymo lėšų

finansuojama 7,5 pareigybės, iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojama 30,75 pareigybės, iš jų: 7,5

ikimokyklinio ugdymo grupės darbuotojų, iš kurių 4,5 pareigybės (etatai) darbuotojų, kuriems

atlyginimas mokamas dalinai iš Savivaldybės biudžeto lėšų, iš Savivaldybės biudžeto lėšų mokytojo

padėjėjo finansuojama 1,0 pareigybė (esant poreikiui, dėl vaikų, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų, mokymo);“.

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 per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Lietuvos

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis
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