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Šiaulių miesto savivaldybės tarybai
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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2022 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-96
„DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“
GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO“
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Šiaulių
suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo“ 2 punkto
2.2 papunkčiu patvirtino Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatus (toliau – Nuostatai).
Nuostatų 18 punkto 18.2 papunktyje nustatyta, kad Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje veikia
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos Šiaulių Tardymo izoliatoriaus skyrius, kuriame vykdomos suimtųjų
ir nuteistųjų suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo
programos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 30 „Dėl suimtųjų ir
nuteistųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimo“ (TAR, 2016-01-20, Nr. 201601243) 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo organizavimo
tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 punkte nustatyta, kad Aprašas „reguliuoja suimtųjų ir
nuteistųjų, laikomų tardymo izoliatoriuose, pataisos įstaigose ir areštinėse, mokymo organizavimą
pagal formaliojo švietimo programas bendrojo ugdymo mokyklose, įsteigtose laisvės atėmimo
vietose, veiklą.“
Aprašo 4 punkte imperatyviai nurodyta, kad „mokyklos nuostatus tvirtina savivaldybės,
kurios teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta, taryba, suderinusi su Kalėjimų departamentu.“
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. balandžio 29 d. raštu Nr. S555(5.16E) „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo“ Šiaulių miesto savivaldybės mero
paprašė paaiškinti, ar Šiaulių miesto savivaldybės taryba suderino su Kalėjimų departamentu
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatus.
Direktorius 2022 m. gegužės 20 d. raštu Nr. S-1878 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimo“ paaiškino, kad 2022 m. gegužės 16 d. raštu Nr. S-1793 „Dėl nuostatų suderinimo“
kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydami suderinti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad Nuostatai, juos tvirtinant Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Šiaulių suaugusiųjų
mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo“ 2 punkto 2.2 papunkčiu,
nebuvo suderinti su Kalėjimų departamentu, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 30 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo ir profesinio
mokymo organizavimo“ 1 punkto 1.1 papunkčiu patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo
organizavimo tvarkos aprašo 4 punktui.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
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institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo, savivaldybės institucijų
ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo
Nr. T-96 „Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo
patvirtinimo“ 2 punkto 2.2 papunkčio panaikinimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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