
 

 

                                                                                    
 

 
 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 SAUSIO 29 D. SPRENDIMO 

NR. 1-22 „DĖL ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 

ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 

 

2016 m. lapkričio 22 d.  Nr. 2-343 

Širvintos 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.  sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-22  

„Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ 1 punktu sudarytą komisiją: vietoje 

komisijos narės Giedrės Vaičiūnienės komisijos nare paskirti Reginą Jagminienę, Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėją. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės merė                       Živilė  Pinskuvienė 

 

 

Sprendimo projektą teikia Savivaldybės administracijos direktorė 

 

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

 

Parengė 

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja                                        

Regina Jagminienė 

2016-11-14                                                                                                                                                                  

 

 

 

  

SUDERINTA:   

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vyriausiasis specialistas  Justinas Kontrimavičius   

2016-11-14                         

Kalbos tvarkytoja 

Rima Nainienė 

2016-11-14   

 

 



 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO IR KULTŪROS 

SKYRIUS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DĖL SPRENDIMO „ DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 

SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-22 „DĖL ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-

GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 

(IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“  DALINIO 

PAKEITIMO “ PROJEKTO 

2016-11-14 

1. Parengto projekto tikslai. 
Sprendimo projekto tikslas – pakeisti atestacijos komisijos narį. 

2. Nurodytos priemonės ir pavedimai, vykdytojai ir įvykdymo terminai bei lėšų 

poreikis, reikalingas sprendimui įgyvendinti, asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymo 

kontrolę. 

Sprendimo įgyvendinimui lėšų nereikia. 

3. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindimas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio  2 dalies  6 

punktu savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Atestacijos komisijos 

sudėtį tvirtina steigėjas. 

4. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai 

apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai. 

- 

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

ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą. 

6. Apie būtinumą paskelbti Teisės aktų registre dėl norminio teisės akto 

įsigaliojimo. 

- 

7. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis 

reguliavimas. 

Nenumatoma. 

8. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama 

antikorupcinio vertinimo išvada). 
Teikiamo sprendimo projekto įgyvendinimas neturi poveikio korupcijos pasireiškimui. 

9. Projekto rengėjas (-ai). 

Sprendimo projekto rengėjas yra Švietimo ir kultūros skyrius  

10. Kiti, rengėjo (-ų) nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

 

 

 

 


