LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1193
„DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
(IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1082
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d.
įsakymą Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Konkurso valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas
nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
(IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 3 dalimi,
t v i r t i n u Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą (pridedama).“
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Konkurso valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą:
1.2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“
1.2.2. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
KONKURSO SKELBIMAS, DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS“
1.2.3. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Konkursas skelbiamas per 45 dienų laikotarpį nuo dienos, kai švietimo įstaigos
vadovo pareigybė įsteigiama, tampa laisva arba iš anksto žinoma (yra teisinis pagrindas), kad ji bus
laisva, ir kai konkurso organizatorius suderina atrankos datą su Nacionaline mokyklų vertinimo
agentūra (atrankos data turi būti ne vėliau kaip po 60 dienų nuo konkurso paskelbimo datos).
Konkurso skelbimas paskelbimo dieną įdedamas į konkurso organizatoriaus interneto svetainę
(pagrindinis skelbimas) ir papildomai į atitinkamos švietimo įstaigos bei Švietimo ir mokslo
ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetaines, taip pat į artimiausią regiono laikraščio
numerį. Skelbimas paprastai išimamas dokumentų pateikimo pabaigos dieną.“;
1.2.4. pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„9.5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos,
išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.“;
1.2.5. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai,
elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos, bet ne vėliau kaip prieš 6
darbo dienas iki atrankos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba
atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų 9 punkte
nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai
neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse, tai pažymima 11 punkte nurodytame
registre, kartu pridedamos neatitinkančių dokumentų kopijos.“;
1.2.6. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pretendento pateikti dokumentai patikrinami, pretendentai, kurie atitinka
kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus 9 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip
prieš 4 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį
(kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir
numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar 10 punkte nustatyta
tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu
nurodomos priežastys.“;
1.2.7. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Pretendentai, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:
13.1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo
įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
13.2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su
darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams).“;
1.2.8. pripažįstu netekusiu galios 14 punktą;
1.2.9. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS“
1.2.10. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Komisijos nariu negali būti asmuo, kurį su pretendentu sieja artimi giminystės,
svainystės, partnerystės ryšiai arba jei kuris nors iš pretendentų yra tiesiogiai jam pavaldus ar (ir)
kontroliuojamas arba komisijos narys yra tiesiogiai pavaldus ar (ir) kontroliuojamas pretendento.
Komisijos narys, prieš atranką sužinojęs, kad su pretendentu jis susijęs šiame punkte nurodytais
ryšiais, galinčiais paveikti komisijos nario nešališkumą, nedelsdamas tai raštu praneša konkurso
organizatoriui, kuris priima sprendimą dėl komisijos nario keitimo kitu nariu. Tokiam atvejui
išaiškėjus atrankos metu, komisijos narys nusišalina ir apie tai pažymima protokole.“;
1.2.11. pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.4. du asmenis – ministerija. Kai ministerija yra konkurso organizatorius, vietoj
vieno ministerijos nario kviečiamas mokyklos socialinių partnerių atstovas;“;
1.2.12. pakeičiu 20.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„20.4. vieną asmenį ministerija;“;
1.2.13. papildau 211 punktu:
„211. Konkurso į naujai įsteigtos mokyklos vadovo pareigas komisija sudaroma be
mokyklos tarybos teikiamų asmenų.“;
1.2.14. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Stebėtojų teisėmis komisijos posėdyje gali dalyvauti švietimo įstaigos profesinių
sąjungų ar darbo tarybos atstovas. Jei švietimo įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, jos
susitaria ir deleguoja vieną atstovą. Profesinė sąjunga ar darbo taryba konkurso organizatoriui
elektroniniu paštu pateikia informaciją apie deleguojamą asmenį dalyvauti komisijos posėdyje
stebėtojo teisėmis ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio. Konkurso organizatorius komisijos
posėdyje stebėtojo teisėmis dalyvaujančiam atstovui (toliau – stebėtojas) ne vėliau kaip prieš 4
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darbo dienas iki komisijos posėdžio elektroniniu paštu praneša posėdžio vietą ir laiką. Stebėtojas,
atvykęs į posėdį, komisijos sekretoriui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir
įgaliojimą dalyvauti komisijos posėdyje. Komisijos sekretorius stebėtojui pateikia pasirašyti
Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti stebėtojo pasižadėjimą (4 priedas). Pasirašytas
pasižadėjimas pridedamas prie protokolo. Stebėtojas, nesilaikantis nustatytos apraše tvarkos,
komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalintas iš posėdžio. Apie tai pažymima protokole.“;
1.2.15. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Kandidatą į komisijos narius teikiantis subjektas, svarstydamas komisijos nario
teikimą, neaptarinėja galimų pretendentų ir negali teikiamo komisijos nario įpareigoti palaikyti kurį
nors iš pretendentų. Komisijos nariai (deleguoti į komisiją asmenys) gali dalyvauti pretendentų
prisistatymuose švietimo įstaigos bendruomenei.“;
1.2.16. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Per 25 dienas nuo konkurso paskelbimo dienos kandidatus į komisijos narius
teikiantys subjektai konkurso organizatoriui pateikia sprendimus, kuriuose nurodo: teikimo
sprendimą priėmusį subjektą, teikiamų asmenų vardus, pavardes, elektroninio pašto adresus,
telefonų numerius, pareigas ir patvirtina, kad teikiami kandidatai atitinka visus apraše komisijos
nariui nustatytus reikalavimus.“;
1.2.17. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„26. Konkurso organizatorius ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atrankos posėdžio
tvirtina komisijos sudėtį. Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš komisijos narių.“;
1.2.18. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Komisijos narys turi būti susipažinęs su švietimo įstaigos veikla, švietimo įstaigos
vadovo skyrimą į pareigas reglamentuojančiais teisės aktais, jais vadovautis, sąžiningai ir atsakingai
vykdyti juose nustatytas komisijos nario pareigas, būti objektyvus ir nešališkas. Jis privalo priimti
geriausius švietimo įstaigai sprendimus ir negali būti saistomas jokių kitų įsipareigojimų jį
teikusiam subjektui. Gavęs informaciją dėl konkurso komisijos sudarymo, pasirašo Konkurso
švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti komisijos nario pasižadėjimą (5 priedas) ir jį pateikia
konkurso komisijos sekretoriui. Komisijos nariai ir komisijos sekretorius atsako už informacijos
apie pretendentus konfidencialumą.“;
1.2.19. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS“
1.2.20. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki atrankos posėdžio, komisijos nariui
pranešama atrankos posėdžio laikas ir darbotvarkė, pateikiami pretendentų gyvenimo aprašymai ir
pretendentų vadovavimo švietimo įstaigai gairės. Prireikus, be atrankos posėdžio, komisijos
pirmininko iniciatyva gali būti organizuojami papildomi komisijos posėdžiai. Papildomame
posėdyje negalintis dalyvauti komisijos narys iki šio posėdžio pradžios turi teisę raštu pareikšti savo
poziciją svarstomais klausimais, tokiu atveju laikoma, kad raštu savo nuomonę pareiškęs komisijos
narys dalyvavo svarstant atitinkamą klausimą.“;
1.2.21. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Komisijos narys, pastebėjęs galimų apraše nustatytos tvarkos pažeidimų,
nedelsdamas apie juos informuoja komisiją. Komisijos pirmininkas, įvertinęs informacijos
pagrįstumą, teikia klausimą svarstyti komisijai. Jei komisija nustato, kad organizuojant konkursą
buvo pažeistos aprašo nuostatos, nebevykdo pretendentų atrankos. Konkurso komisijos pirmininkas
informuoja konkurso organizatorių, kuris įvertinęs pažeidimus, nutraukia konkursą, apie tai
informuoja pretendentus ir skelbia konkursą iš naujo.“;
1.2.22. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
ATRANKA“
1.2.23. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
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„33. Atranka vykdoma konkurso skelbime nustatytą dieną, praėjus ne mažiau kaip 30
dienų ir ne daugiau kaip 60 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos. Konkurso organizatorius force
major atveju gali koreguoti konkurso datą, apie aplinkybes informavęs visas suinteresuotas šalis.“;
1.2.24. pakeičiu 34.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.3. pokalbis su pretendentu. Jo metu pretendentas atsako į komisijos narių
teikiamus klausimus, skirtus pretendento kompetencijoms išsiaiškinti. Pagrindiniai klausimai
visiems pretendentams yra vienodi, tikslinamieji gali skirtis. Pokalbio su pretendentu eigai fiksuoti
daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo;“;
1.2.25. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Pretendentai, kurių galutinis konkursinis įvertinimas balais yra 5 arba daugiau
balų, laikomi tinkamais eiti pareigas, į kurias buvo organizuojamas konkursas. Konkursą laimi
daugiausia balų surinkęs pretendentas. Nė vienam pretendentui nesurinkus 5 arba daugiau balų,
laikoma, kad tinkamo pretendento nėra. Tokiu atveju skelbiamas naujas konkursas.“;
1.2.26. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“
1.2.27. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:
„43. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos šio aprašo
nuostatos, taip pat gali būti skundžiami teismui teisės aktų nustatyta tvarka.“
1.2.28. pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:
„44. Jei konkursą laimėjęs asmuo atsisako pasirašyti darbo sutartį arba darbdavys,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį, priima sprendimą neskirti
minimo asmens į vadovo pareigas, konkursą laimėjusiu asmeniu skelbiamas antrą vietą užėmęs
pretendentas, jeigu jis atitinka 36 punkte nustatytą reikalavimą. Tokio pretendento nesant,
skelbiamas naujas konkursas.“;
1.2.29. papildau 45.4 papunkčiu:
„45.4. yra gauta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje
nustatyta informacija apie konkursą laimėjusį asmenį;“;
1.2.30. papildau 45.5 papunkčiu:
„45.5. yra pateikta pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų
apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ
straipsnio 4 dalį, jei švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio
1 dalį.“;
1.2.31. papildau 46 punktu:
„46. Konkursą laimėjusio asmens ir jį į pareigas priimančio asmens susitarimu 45
punkte nustatytas priėmimo į pareigas terminas gali būti pratęsiamas.“;
1.2.32. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.2.33. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.2.34. papildau 4 ir 5 priedais (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo paskelbti konkursai valstybinių ir
savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti vykdomi iki šio
įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas

Audronė Pitrėnienė
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