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2022 m. gruodžio  d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

įgyvendindama Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo,

patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl

Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.8

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

1. Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos

dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės

rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu:

1.1. Pakeisti Aprašo 17.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„17.1. Įstaigos vadovas kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Švietimo, kultūros ir sporto

skyriui pateikia priimamų vaikų skaičių kitiems mokslo metams;“;

1.2. Papildyti  Aprašą 17.2.5 papunkčiu:

„17.2.5. vaikai iš šeimų, kurių vienas iš tėvų (globėjų) išreiškė norą pasinaudoti Trūkstamų

specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl Trūkstamų specialistų

pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.8 papunktyje numatyta

trūkstamų specialistų skatinimo priemone ir įsidarbino Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėje arba

viešojoje įstaigoje, priimami į įstaigą be eilės.“;

1.3. Papildyti  Aprašą 28¹ punktu:

„28¹. Nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. į laisvas vietas arba atsiradus laisvai vietai vaikai iš

šeimų, kurių vienas iš tėvų (globėjų) išreiškė norą pasinaudoti Trūkstamų specialistų pritraukimo į

Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m.

rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono

savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.8 papunktyje numatyta trūkstamų specialistų skatinimo

priemone ir įsidarbino Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėje arba viešojoje įstaigoje, priimami į

įstaigą be eilės atsižvelgiant į vaiko amžių (gimimo metus)“.

2. Paskelbti informaciją apie priimtą 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 Regionų apygardos

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

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklų

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 26 D.

SPRENDIMO NR.T1-149 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILALĖS RAJONO

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES“ 

PAKEITIMO

     1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono

savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą,

patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149

„Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo

grupes“ 1.1 papunkčiu, siekiant įgyvendinti Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono

savivaldybę tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-217 „Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės

rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.8 papunktį. 

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

sprendimas.

Tarybos sprendimo projekto rengimą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės

administracija. Pagrindinė priežastis – priimtas Aprašas, kuriame numatyta trūkstamų

specialistų skatinimo priemonė – prioritetas specialisto vaikams priimant į ugdymo įstaigas. 

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

18 straipsnio 1 dalimi.

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

kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Reglamentuota vaikų iš šeimų, kurių vienas iš tėvų (globėjų) išreiškė norą pasinaudoti

Aprašo 7.8 papunktyje numatyta trūkstamų specialistų skatinimo priemone ir įsidarbino Šilalės

rajono savivaldybės biudžetinėje ir viešojoje įstaigoje, priėmimo į ikimokyklinio ugdymo

įstaigą tvarka.

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

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja                                                          Rasa Kuzminskaitė
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