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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 ir 6

punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, įgyvendindama Profesinio orientavimo teikimo tvarkos

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vykdydama 2021–2030 m. plėtros

programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros

programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir

įgūdžiams tobulinti“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo

patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui 2021–2027 metų Europos Sąjungos

fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamame projekte

„Karjeros specialistų tinklo vystymas“ (toliau – Projektas), kurio įgyvendinimui bus skirtas

finansavimas, vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punkte nustatytu karjeros specialistų etatų santykiu.

2. Pritarti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos

fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės finansuojamo projekto „Karjeros

specialistų tinklo vystymas“ pasirašymui tarp Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Europos

socialinio fondo agentūros.  

3. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant, direktoriaus

pavaduotoją, pasirašyti Jungtinės veiklos partnerystės sutartį su Europos socialinio fondo agentūra

bei visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
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vertinimo taisyklų
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DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI

PROJEKTE „KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS“

     1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo

priemonės lėšomis finansuojamo projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ (toliau –

Projektas) ir suteikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus

pasirašyti jungtinės veiklos sutartį ir kitus dokumentus susijusius su Projekto vykdymu.

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

sprendimas.

Tarybos sprendimo projekto rengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės

administracija.

Pagrindinė priežastis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuriame numatyta, kad

karjeros specialistų paslaugos Švietimo įstaigose finansuojamos įgyvendinant 2021–2030 m.

plėtros programos valdytojos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros

programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir

įgūdžiams tobulinti“, patvirtintą Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl

2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“. Apraše numatyta:

1. 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. lėšos skiriamos iš Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos administruojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės

lėšų. 

2. nuo 2024 m. sausio 1 d. lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto asignavimų.

Pritarus Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui Projekte, su Projekto vykdytoju

Europos socialinio fondo agentūra bus pasirašoma Jungtinės veiklos sutartis dėl lėšų skyrimo

Projektui finansuoti.

Apraše numatyta karjeros specialistų švietimo įstaigose etatų pasiskirstymo santykis:

1. dirbančiųjų su 1–4 klasių mokiniais – 1:1 500 (1 karjeros specialistas 1 500 mokinių);

2. dirbančiųjų su 5–8 klasių mokiniais – 1:800 (1 karjeros specialistas 800 mokinių);

3. dirbančiųjų su 9–12 klasių mokiniais – 1:600 (1 karjeros specialistas 600 mokinių).

Lėšų suma, skiriama Profesiniam orientavimui teikti (karjeros specialistams) nuo 2022

m. rugsėjo 1 d., apskaičiuojama remiantis 2022 m. gegužės 1 d. Mokinių registro duomenimis.

Tiksli lėšų suma, skiriama Profesiniam orientavimui teikti nuo 2023 m. sausio 1 d.,

apskaičiuojama remiantis 2022 m. spalio 1 d. Mokinių registro duomenimis.

Apraše numatyta, kad Savivaldybės vykdomoji institucija vadovaudamasi Aprašo IV

skyriuje nustatyta karjeros specialistų pasiskirstymo Švietimo įstaigose tvarka, planuoja ir

paskirsto lėšas reikiamam karjeros specialistų etatų skaičiui Švietimo įstaigoms, kurių

savininko, dalininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė ar kurioms savivaldybė skiria

mokymo lėšas. 
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Įvertinus mokinių skaičių Šilalės rajono mokyklose, numatomas karjeros specialistų

skaičius – 3,2 etatai. Minimalus karjeros specialistų etatų skaičius švietimo įstaigoje – 0,5 etato.

Savivaldybės vykdomoji institucija, įvertinusi karjeros specialistų etatų pasiskirstymą,

nustatytą pagal Aprašo 17 punkto normas, priima sprendimą dėl didesnės ar mažesnės karjeros

specialistų etatų dalies paskyrimo Švietimo įstaigai, neviršydama 10 procentų nuokrypio.

Savivaldybės vykdomoji institucija neturi teisės nustatyti mažesnės nei 0,5 etato normos.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Karjeros specialistai bus įdarbinti Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklose ir mokiniams bus užtikrintos kokybiškos profesinio orientavimo paslaugos.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Padidės darbuotojų skaičius mokyklose.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja                                                          Rasa Kuzminskaitė
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