Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Jovita Kirdeikien÷
2020-03-
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Rita Nikalajevien÷
2020-03-

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TPAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, kodas 190066944, Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435
Pakruojo r. sav. Tipas – gimnazija (akredituotos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos).
2. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos administracija: direktorius Vaclovas Stapušaitis,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Danielien÷, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta
Gelažien÷.
3. Įstaigos struktūra (veiklų pasiskirstymas):

Mokiniai ir jų kaita (duomenys einamųjų metų rugs÷jo 1 d.)
Mokslo
Mokiniai
metai
1kl. 2kl. 3kl. 4kl. 5kl 6kl. 7kl. 8kl.

9kl.

2018-2019
Klasių sk.
2019-2020
Kasių sk.

38
2
28
1

27
2
25
1

42
2
27
2

23
1
38
2

29
2
23
1

25
1
29
1

32
2
26
1

41
2
32
2

25
1
44
2

Susiformavus tik vienai pirmai klasei, mokinių skaičius sumaž÷jo.

10kl. 11kl. 12kl. Iš
viso
39
19
35
375
2
1
2
20
36
33
19
360
2
2
1
18

Ikimokyklinis (IU) ir priešmokyklinis (PU) ugdymas (duomenys einamųjų metų rugs÷jo 1 d.)
Mokslo metai
Grupių sk. Vaikų sk.
Iš jų
Jungtin÷s
Pastabos
grup÷s
IU
PU
2018–2019
1
8
5
3
1
2019–2020
1
8
7
1
1
Darbuotojai
2018 m. rugs÷jo 1 d.
2019 m. rugs÷jo 1 d.
Pastabos apie
Darbuotojų pasikeitimą
Etatų
Darbuotojų Etatų
skaičius skaičius
skaičius skaičius
Iš viso
78,6
79
74,63
78
Iš jų
Direktorių ir pavaduotojų ugd. 4
3
3
3
Mokytojų
32,25
38
34
37
Švietimo pagalbos specialistų 7,6
7
5,5
7
Ikimokyklinio ugdymo
1
1
1
1
pedagogų
Aptarnaujančio personalo
33,75
30
31,13
30
Mokytojai ir jų darbo krūvis (mokslo metų pradžioje)
Mokslo
Etatų Iš viso
% dirba
%
Darbo krūvis (etatais)
metai
sk.
mokyt.
tik toje
dirbančių
Iki
0,26 0,51- 0,76- 1 Daugi
sk.
mokykloje ir kitose
0,25 -0,5 0,75 0,99
au
mokyklose
kaip 1
2018-2019 32,25 38
68,4
31,6
1
6
6
12
5 8
2019-2020 34
37
67,6
32,4
2
6
4
8
2 15
Švietimo pagalbos specialistai (mokslo metų pradžioje)
Etatų sk.
Darbuotojų sk.
Ar dirba kitose
Kiti pasteb÷jimai
mokyklose?
Logopedai.
1
1
Ne
Spec. pedagogai
1
1
Ne
Soc. pedagogai
1
1
Ne
Psichologai
0,5
1
Ne
Mokytojų pad÷j÷jai
0,5
1
Ne
Bibliotekininkai
1,5
2
Ne
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT STRATEGINIO PLANO IR 2019 METŲ
VEIKLOS PLANO NUOSTATAS
2019-2021 m. strateginiame plane numatyta siekti svarbiausių strateginių tikslų – veiksmingo
ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimo, gimnazijos kultūros ir tradicijų puosel÷jimo, saugios ir estetiškos
ugdymo(si) aplinkos formavimo.
Strateginiams tikslams įgyvendinti 2019 metais buvo suformuluoti tokie taktiniai tikslai:
1. Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos steb÷jimą ir augimą siekiant
personalizuoto ir savivaldaus mokymo(si). Pakoreguota ir patikslinta Linkuvos gimnazijos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Steb÷tos mokytojų pamokos, analizuota kaip mokytojai savo
pamokose taiko sąveikos bei mokymosi paradigmą, steb÷ta atskirų mokinių pažanga, jų išmokimas, ar

tikslingai užduodami namų darbai, individualizuojamas ir diferencijuojamas darbas pamokose bei namų
darbų skyrime. Buvo teikiamos ilgalaik÷s ir trumpalaik÷s pagrindinių dalykų konsultacijos. Metodin÷se
grup÷se, mokytojų susirinkimuose aptariamos vertinimo ir įsivertinimo formos, pasidalijama gerąja
patirtimi. Gimnazijoje vyko Apskritojo stalo diskusija - NMPP aptarimas kartu su Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriaus komanda. Beveik visi mokytojai k÷l÷ kvalifikaciją
įvairiuose seminaruose. Aktyvi projektin÷ veikla, tarpdalykin÷ integracija (100 % 3g klasių mokinių
dalyvauja projektin÷je veikloje) . Kasmet dalyvaujama bent viename tarptautiniame projekte. Tęsiamas
projektinis darbas Nr. 09.2.1-ESFA-K728-01-0084 „Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas
Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindin÷se mokyklose".
2. Siekti, kad kiekvieno mokytojo veiklos kokyb÷ būtų visos mokyklos veiklos kokyb÷,
prestižas. Visapusiškai tenkinami mokinių poreikiai. Ne mažiau, kaip 80 proc. mokytojų ir švietimo
pagalbos mokiniui specialistų patobulino mokinių pažinimo, jų pažangos pripažinimo, vertinimo
kompetencijas. Dalyvaujama nacionaliniame LL3 projekte.
2019 metais dalyvauta olimpiadose, konkursuose. Pakruojo rajono olimpiadose ir konkursuose
laim÷tos 7 I vietos, 4 II vietos, 9 – III vietos. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada – II vieta.
Respublikin÷ lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada - II vieta.
Respublikiniame prancūzų kalbos dainų festivalyje-konkurse „Meil÷ keičia pasaulį“ – Grand
Prix apdovanojimas ir 2 savaičių kelion÷ į kalbų stovyklą Pietų Prancūzijoje.
2019 m. valstybinius brandos egzaminus (VBE) laik÷ 35 abiturientai. Išskyrus biologiją,
chemiją, geografiją visų kitų mokomųjų dalykų mokinių pagrindinio lygio (36-85) VBE laikymo
rezultatai yra aukštesni nei Lietuvoje. Ger÷jo VBE (100-36 balai) įvertinimas: lietuvių kalbos ir
literatūros 66,66 (2018 – 56,00; 2017 – 44,00), matematikos 48,00 (2018 – 32,00 ; 2017 – 42,30), fizikos
60 (2018 – 50 ; 2017 – 40). Praktiškai nekito istorijos 70 (2018 –70; 2017 – 50), sumaž÷jo užsienio
kalbos (anglų), geografijos, biologijos, chemijos. 1 abiturient÷ iš valstybinių brandos egzaminų gavo
šimtuką. Mokin÷ vienintel÷ rajone gavo brandos atestatą su pagyrimu.
2019 m. į aukštąsias mokyklas įstojo 57,14 proc. mokinių, 2018 – 53,13 proc.
Tolimesn÷ 2019 m. abiturientų veikla:
Abiturientų
sk.

Gavo
brandos
atestatus

35

35

Mokosi Lietuvos
universitetuose

Kolegijose

Lietuvoje

Užsienyje

Valstyb.

9

1

10

Profesijos
Nevalstyb.
1

Kitur
Tarnyba
Lietuvos
kariuomen÷je
4

Dirba

2019 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai: lietuvių kalbos ir literatūros (6–10) gautų
pažymių vidurkis sumaž÷jo – 55,88 % (2018 m. – 69,56 %), visos Lietuvos šių metų rezultatai 64,68 %.
Sumaž÷jo matematikos (6-10) pažymių vidurkis – 44,11 % (2018 m. – 52,17 %), bet ger÷jo šių metų
matematikos rezultatai lyginant respublikos mastu (42,35 %).
NMPP dalyvavo 2, 4, 6 klasių mokiniai. 2019 m. 6 klas÷s mokiniai visi pasiek÷ patenkinamą
lygį skaityme, o matematikos srityje 3,2 % mokinių skaičius pakilo aukštesniajame lygyje lyginant su
2017 m. NMPP (4 kl. – (0 %).
8 klas÷s 23 mokiniai dalyvavo bandomajame elektroniniame nacionaliniame patikrinime.
2019 m. į 4 grupę (aukštesnieji pasiekimai) el. NMPP2019 (8 kl.) pateko 0,7 % daugiau mokinių
nei 2017 m. ( 6 kl. – 3,7 %). Į šią grupę patenka maždaug 16 % visų testą atlikusių mokinių. Gimnazijos
8 klasių matematikos pasiekimai 55 MTT (moderniosios testų teorijos) taškais skiriasi nuo šalies vidurkio
(500 MTT taškų), o gamtos mokslų –25 MTT.
Pasirinkti teisingi visi 3 strateginiai tikslai, tai patvirtina 2018–2019 m. m. (2019 m.)
įsivertinimo ir pažangos ataskaita. Vienas iš įsivertinimo metu surastų stipriųjų veiklos apsektų yra
Pastatas ir jo aplinka. Mokinių nuomone kokyb÷s įvertinime 0,1 verte pakilo informacijos teikimas apie
tolimesnį mokymąsi (2019 m. – 3,0; 2018 m. – 2,9) (Karjeros ugdymo veiklos rezultatas), su mokiniais
yra aptariamos mokymosi s÷km÷s (2019 m. – 2,9; 2018 m. – 2,8). 0,2 pakilo t÷vų nuomon÷ apie tai, kad

0

mokytojai moko mokinius bendradarbiauti, pad÷ti vienas kitam, suprasti mokymosi svarbą gyvenime,
kad sumaž÷jo patyčios. T÷vai džiaugiasi, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos
gyvenimo kūr÷jais. (2019 m. – 3,4; 2018 m. – 3,3), kad jų vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo
geb÷jimus (2019 m. – 3,0; 2018 m. – 2,9).
Gimnazija, 2018 m. atlikusi vidaus kokyb÷s įsivertinimą, nusprend÷ tobulinti veiklos rodiklį
Dialogas vertinant. Kompetencijoms ugdyti parengtas Linkuvos gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 96 % mokinių svarbu mokytis, 88 % - mokytojai padeda pažinti
gabumus, 90 % skatinami bendradarbiauti, 82 % socialin÷ veikla įdomi, prasminga, 79 % atsižvelgiama
į mokinių nuomonę. Organizuojama veikla netradicin÷je aplinkoje, mokiniai pildo pažangos steb÷jimo
aplankus, aiškinasi nes÷kmes. 90 % tikslingai renkasi mokomuosius dalykus vyresn÷se klas÷se, sieja su
karjera.
Svarbus kriterijus įgyvendinant antrąjį tikslą – gimnazijos kultūros ir tradicijų puosel÷jimas –
yra mokinių dalyvavimas įvairiuose projektuose. Svarbūs ir netradicin÷s ugdomosios veiklos, srautin÷s,
integruotos pamokos, pamokos už mokyklos ribų, susitikimai su žymiais žmon÷mis, taip užtikrinama
ugdymo turinio, formų įvairov÷: taip ugdomos ir dalykin÷s, ir bendrosios mokinių kompetencijos,
formuojamos vertybin÷s nuostatos, plečiamas jaunų žmonių akiratis, puosel÷jamos tradicijos.
Neformaliajam švietimui 1–4g klas÷ms mokyklos ugdymo plane numatytos 36 valandos per
savaitę. Šios valandos naudojamos pagal paskirtį. Mažiausias mokinių skaičius grup÷je yra 12 vaikų.
Bendras būrelius lankančių mokinių skaičius – 499. Neformaliojo švietimo valandos mokiniams
neprivalomos ir laisvai pasirenkamos.
Atsižvelgiant į gimnazijos tradicijas ir jas išlaikant bei į 2018 m. geguž÷s m÷nesio mokinių
anketin÷s apklausos rezultatus, neformaliojo švietimo valandos skiriamos daugiausia kūrybin÷ms (dail÷,
drama, muzika, šokis), sportin÷ms saviraiškos programoms, ugdant asmenin÷s, socialin÷s, edukacin÷s,
profesin÷s kompetencijas. Siekiame atskleisti mokinių geriausias asmenines savybes ir geb÷jimus,
užsl÷ptą meninį, kūrybinį, technologinį potencialą. Ekologinio turizmo būrelio veiklos sukūrimas suteik÷
galimybę prisid÷ti prie globalių problemų sprendimų.
Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic“ finansavo, o gimnazija įgyvendino socialin÷s
partneryst÷s programos „Valgyk protingai” projektą. Buvo gauta finansin÷ 3 999,98 eurų parama.
Panaudotos Kultūros paso l÷šas (5112,00 €).
Gimnazijos pradinukai dalyvavo konkurse „Švarių rankų šokis 19“. Gimnazistai dalyvavo KTU
studentų mokslin÷s draugijos organizuojamame konkurse „Kal÷dos mokslo pasauly“ ir laim÷jo.
Vieninteliai rajone esame įkūrę mokinių mokomąją bendrovę. Dalyvavome projekte „Duok Žaibą“,
Globalaus švietimo iššūkių savait÷je, projekte „Mano s÷km÷s istorija“, Europos pinigų viktorinoje,
pilietin÷je iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, Tolerancijos savait÷je, Nacionaliniame diktante.
Gimnazijos sportininkams skirtos 8 I vietos, 1– II ir 4 – III vietos rajone. Respublikiniame XIImokinių rašinių konkurse „Nuo mažo takelio į didįjį olimpinį kelią“ iškovota I vieta.
Linkuvos gimnazijos muziejuje veikia įvairios parodos, ekspozicijos, skirtos pamin÷ti
gimnazijos tradicijoms, istorijos saugojimui, mokyklos mokytojams atminti.
Sukurta informacijos publikavimo sistema. Gimnazija savo veiklą viešina gimnazijos
tinklalapyje – www.linkuvosgimnazija.lt, facebook paskyroje, laikraštuke „Varpelis“, „Metų knygoje“
ir kt.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINöS-FINANSINöS VEIKL0S REZULTATAI
Pritraukta l÷šų (parama, projekto l÷šos):
Per 2019 metus gautas 2 % parama – 1 169,44 Eur.
Sanitex parama – 2 009,06 Eur.
Kita parama – 1 480 Eur.

„Valgyk protingai“ projektas – 3 999,98 Eur.
Kreditorinio įsiskolinimo suma 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 8 179,16 Eur. iš jų :
Kreditorių sąrašas:
1 lentel÷ (Eur.)
Tiek÷jo pavadinimas
2018
Už ką įsiskolinimas
2019
Darbo užmokestis,
socialinis draudimas
Telia Lietuva, AB

18 646,15

0,00

281,21

Ryšio paslaugos (12 m÷n.)

0,20

UAB „FLEET UNION“

1 626,73

0,00

UAB „Norbeworks“

10 149,40

0,00

148,32

0,00

UAB „Pakruojo
vandentiekis“
Energijos tiekimas UAB
AB, Energijos skirstymo
operatorius“
IĮ „Stiksas““
UAB Ignitis

20,40

0,00
Komunalin÷s paslaugos: elektros energija
(12 m÷n.)
Komunalin÷s paslaugos: Triškonių šildymas
(12 m÷n.)
Komunalin÷s paslaugos: elektros energija
(12 m÷n.)
Komunalin÷s paslaugos:šildymas(12 m÷n.)

32,93
0,00
0,00

UAB „Pakruojo šiluma
K.Matulio individuali įmon÷
V.Pranckevičiaus ind. įmon÷
AB „Pakruojo
autotransportas“
UAB „Kanrug÷“
UAB „Sanitex“
Iš viso:

0,00
154,69
39,55
1 841,96

766,03
1 271,75
654,73
5 461,75
0,00
0,00
0,00

8,53
0,00
32 949,87

0,00
24,70
8 179,16

Iš biudžeto mityba

Kreditorinio įsiskolinimo virš 45 dienų nebuvo.
2019 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas sudaro 8 179,16 Eur, t. y. neapmok÷tos
gruodžio m÷nesio sąskaitos už ryšius, komunalines paslaugas ir mokinių mityba. 2019 m. palyginus su
pra÷jusiu ataskaitinių laikotarpiu kreditorinis įsiskolinimas sumaž÷jo 24 770,71 Eur.
L÷šos 2019 m.
(tūkst. Eur)
Išlaidų
pavadinimas

Darbo užmokestis
Soc. draudimo
įmokos
Darbdavio soc.
parama (2 d.
nedarb., išeitin÷s)

Komunalin÷s
paslaugos
(šildymas, vanduo,
elektra, šiukšl÷s)
Kitos prek÷s ir
paslaugos (prek÷s,

2019 m. pradžioje
patvirtinta sąmata
ML
BL
l÷šos
210,0
636,5

Spec.
l÷šos

2019 m. pabaigoje
gautas finansavimas
ML
Spec.
BL
l÷šos
l÷šos
246,3
642,2

Panaudotas finansavimas

244,4

ML
l÷šos
642,2

BL

8,0

12,4

9,5

13,4

9,5

13,4

0,4

0,8

8,4

13,3

8,4

13,3

55,7

11,6

56,1

6,8

5,0

11,2

Spec.
l÷šos

56,1

6,9

5,0

11,2

6,9

Pastabos

5,0

Išeitin÷s
kompensacijos 12,5
tūkst. Eur.
Šildymas 29,6
tūkst. Eur, šildymas
(Triškonių) 9,4
tūkst. Eur, vanduo
3,5 tūkst. Eur,
elektra 10,9 tūkst.
Eur, šiukšl÷s 2,7
tūkst. Eur.
Lubiniai
ventiliatoriai,
roletai diena-naktis,

dezinfa, banko
paslaugos ir kt.)

Ryšių paslaugos
(internetas,
telefonas)
Informacin÷s
technologijos
(spausdintuvų,
kompiuterių,
kopijavimo aparatų
pirkimas ir jų
priežiūra)
Komandiruot÷s
Mokinių
pav÷ž÷jimas
(atsiskaitymas su
vež÷jais)
Transporto
išlaikymas
(GA kuras,
remontas ir kt.)
Kvalifikacijos
k÷limo išlaidos
Mitybos išlaidos
Iš viso:

projektoriai ir
laikikliai, kop÷čios,
deflektorius,
daržovių pjaustykl÷,
m÷smal÷, indai
virtuvei, pjūklas,
dulkių siurblys,
imtuvas,
televizoriai ir
laikikliai, tekstilin÷
lenta, procesorius,
baldai, kameros,
valymo priemon÷s,
kanceliarin÷s
prek÷s, rūbai,
santechnin÷s
prek÷s, vadov÷liai,
mokymo priemon÷s
2,8

2,0

2,4

1,8

2,4

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

38,0

37,0

37,0

22,0

22,0

22,0

2,0
0,2
349,1

660,5

1,4
5,0

0,2
356,5

679,0

1,8

1,4
5,0

0,2
354,6

679,0

5,0

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriui 2019 m.
birželio 27 d. pateikti dokumentai d÷l transporto išlaidų panaudojimo.
Buvo pateikti dokumentai Pakruojo rajono savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybai: 2019 m.
balandžio 17 d. (d÷l pareigybių aprašymų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo, darbo krūvio) ir 2019 spalio
18 d. (d÷l darbuotojų pareigybių patvirtinimo ir darbo apmok÷jimo sistemos). Į pateiktas pastabas buvo
atsižvelgta ir nurodymai įvykdyti.
Nacionalinis visuomen÷s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. spalio
24 d. atliko patikrinimą Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje. Patikrinimo išvadose pateikti nurodymai buvo
įvykdyti.

V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI
Didel÷ problema, kad ne visi t÷vai turi prieigą prie interneto, tod÷l jie negali naudotis
informacija, gaunama „Tamo“ dienyne. Galvojame įrengti ,,švediško stalo“ maitinimo modelį mokyklos
valgykloje. Pagal galimybes rasti l÷šų gimnazijos teritorijai aptverti ir pakabinti ventiliatorius bent jau
III a. kabinetuose.
____________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO
PROJEKTO „DöL PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-06
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu tvirtinama Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos vadovo veiklos ataskaita už 2019 m.
Ataskaita teikiama tvirtinti atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento
nuostatas.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo ir jį reng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Švietimo skyrius.
Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje klausimą pristatys Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos direktorius
Vaclovas Stapušaitis.
3. Kaip šiuo metu yra rguliuoujami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad
biudžetinių įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb÷s tarybos
narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d÷l šių ataskaitų ir atsakymų
pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų vadovai privalo pateikti tarybai
praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų
birželio 1 dienos.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui l÷šų nereik÷s.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.

12. Pridedamai dokumentai.
Pridedamas Pakruojo r. Linkuvos gimnzijos vadovo ataskaitos skenuotas variantas.

Skyriaus ved÷ja

Irena Mažulien÷

