
 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

2021 M. LIEPOS 16 D. 

PASKELBĖ KONKURSĄ 

PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

 

1. Švietimo įstaigos pavadinimas. 
Palangos pradinė mokykla. 

2. Pareigybės pavadinimas. 
Palangos pradinės mokyklos direktorius. 

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 
Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (Baziniais dydžiais) 

Mokinių 

skaičius  

Pastoviosios dalies koeficientai  
 

pedagoginio darbo stažas (metais)  

iki 10 metų  
nuo daugiau kaip 10 

iki 15 metų 
daugiau kaip 15 metų  

 
iki 200 10,71 11,1 11,37 

 
4. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams. 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo  

mokslo ir sporto ministro 2011 m. 

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 

 

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 

(IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovams aprašas (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) nustato kvalifikacinius 

reikalavimus valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklų ir švietimo pagalbos įstaigų (toliau – 

švietimo įstaigos) vadovams.  

2. Kvalifikaciniai reikalavimai įrašomi į švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus.  

3. Kvalifikacinių reikalavimų apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI 
4. Švietimo įstaigos vadovas privalo: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą, išskyrus neformaliojo švietimo 

mokyklų vadovus, kuriems privalu turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;  

4.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 

4.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;  

4.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo 

stažą; 

4.2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo 

administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę 

aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka 

VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
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4.2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį 

pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio 

kvalifikacijas, vykdydama formaliojo profesinio mokymo programas, teikia mokykla (taikoma profesinio 

mokymo įstaigos vadovui);  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

4.2.5. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų 

profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo 

vaikų švietimo mokyklos vadovui);  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

4.2.6. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo 

darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų 

funkcijų (taikoma švietimo pagalbos įstaigos vadovui);  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

4.2.7. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne 

mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų 

lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje 

apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto 

lygio;  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. V-1100, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16061 

 

4.3. turėti 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; 

4.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba 

turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo 

administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

4.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;  

4.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse 

nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo 

kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 

TAR pastaba. Punktas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d. 

4.8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse 

nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą. 

TAR pastaba. Punktas galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d 

4.9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.  

5. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijos suvokiamos kaip asmens bendrųjų ir specialiųjų 

gebėjimų bei žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai ir esanti pagrindas sėkmingai atlikti 

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jos atitinka švietimo tikslus ir yra grindžiamos pagarba asmens 

orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu 

švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d98b7b0ca5011ea997c9ee767e856b4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
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Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas sudaro:  

5.1. bendrosios kompetencijos – savybės, nuostatos, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriais paremta visa 

vadovo veikla: 

5.1.1. asmeninio veiksmingumo (pasitikėjimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems; 

kūrybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei įvairovei; pozityvumas; platus akiratis; atsakomybė ir 

sąžiningumas; kryptingumas, orientacija į tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas; streso valdymas; drąsa ir 

ryžtas; integralumas – žodžių ir elgesio darna ir kt.); 

5.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo (konceptualus mąstymas; vizijos turėjimas; gebėjimas 

sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; gebėjimas skirti prioritetus; 

gebėjimas dirbti su informacija: šaltinių parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė; atvirumas pokyčiams, 

mokėjimas juos planuoti ir valdyti ir kt.); 

5.1.3. mokėjimo mokytis (mokymosi visą gyvenimą nuostata; atvirumas mokymuisi; savivoka; 

gebėjimas įsisavinti naują informaciją, praktiškai taikyti įgytas žinias; tinkamų ir įvairių mokymosi metodų 

taikymas; gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi ir kt.);  

5.1.4. vadovavimo žmonėms (gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje; gebėjimas 

paskatinti ir deleguoti; gebėjimas motyvuoti, įkvėpti; gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį; 

gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą, teikti paramą; gebėjimas moderuoti pokalbius, 

susirinkimus ir kt.);  

5.1.5. bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo įgūdžiai; gebėjimas išklausyti, išgirsti, 

suprasti; derybų įgūdžiai; gebėjimas valdyti konfliktines situacijas; viešojo kalbėjimo (oratoriniai) įgūdžiai; 

gebėjimas rengti ir aiškiai pateikti informaciją žodžiu bei raštu – prezentacijas, ataskaitas ir kt.);  

5.2. vadovavimo sričių kompetencijos:  

5.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo (gebėjimas formuoti švietimo įstaigos strateginę veiklos 

kryptį, rengti strateginius bei veiklos planus; analizuoti informaciją apie švietimo įstaigos veiklą, priimti ir 

įgyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus; kurti informavimo sistemą švietimo įstaigoje; kurti palankią 

mokymuisi švietimo įstaigos kultūrą, susietą su strateginiais tikslais ir grindžiamą švietimo įstaigos etikos 

principais bei vertybėmis; aiškiai išreikšti mokyklos viziją, formuoti veiksmingus viešuosius ryšius; išsamiai 

ir objektyviai atsiskaityti už švietimo įstaigos veiklas ir kt.); 

5.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo 

metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, kad kiekvienas mokinys gali pasiekti gerų mokymosi rezultatų; 

sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti 

strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir 

mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą procese bei atsakomybę už jo veiksmingumą ir rezultatus; 

organizuoti mokinių pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti 

ugdymo procesą bei švietimo įstaigos veiklą ir kt.);  

5.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (gebėjimas motyvuoti pedagogus tapti 

reflektuojančiais praktikais, skatinti juos prisiimti atsakomybę už asmeninį tobulinimąsi ir veiklos 

tobulinimą, integruoti geriausias patirtis; sudaryti palankias sąlygas pedagogų profesinėms kompetencijoms 

ugdyti; siekti, kad pedagogų įgyjamos kompetencijos būtų veiksmingai skleidžiamos bei integruojamos 

švietimo įstaigoje; įtraukti švietimo įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius į pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo procesą ir kt.);  

5.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir 

tobulinti švietimo įstaigos organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą 

personalo politiką, užtikrinančią ugdymo ir mokymosi kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; 

nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų švietimo įstaigai funkcionuoti, poreikį, jų 

šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai 

būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kt.);  

5.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo (gebėjimas dalytis veiksminga patirtimi, 

partneriškai dirbti su kitomis švietimo įstaigomis; remti iniciatyvas, prisidėti prie švietimo sistemos 

tobulinimo; bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene, verslo organizacijomis, 

socialiniais, užsienio ir kitais suinteresuotais partneriais; užtikrinti, kad mokinių mokymasis būtų siejamas 

su vietos (bendruomenės) kultūra; pareikšti aktyvią pilietinę poziciją, dalyvauti vietos savivaldos gyvenime 

ir kt.). 
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6. Skiriami 5 kvalifikacinių reikalavimų aprašo priedo 13 punkte aprašyti vadovavimo švietimo įstaigai 

kompetencijų raiškos lygiai – labai silpnas, silpnas, pakankamas, aukštas ir labai aukštas, vertinami balais.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

7. Neteko galios nuo 2020-07-01 

Punkto naikinimas: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

 

8. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi kvalifikacinių reikalavimų 

aprašu, atlieka kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų 

vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą arba organizuoja ir atlieka švietimo įstaigų vadovų, 

kurie vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų, aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 

5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimui prilygintą 

vertinimą. Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.1.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 papunkčiuose nurodytos 

kompetencijos vertinamos konkurso valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovo pareigoms eiti metu.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-727, 2020-05-15, paskelbta TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10442 

Nr. V-1100, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-20, i. k. 2020-16061 

 

_________________ 

 

5. Kokius dokumentus, kur ir iki kada turi pateikti pretendentai. 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo  

mokslo ir sporto ministro 2011 m.   

liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 

 

KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS 

AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠAS 

 

9. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 

9.1. prašymą dalyvauti konkurse;  

9.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

9.3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;  

9.4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos 

švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų 

ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti 

pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir 

bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir 

savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl 

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 

spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-719, 2020-05-14, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10368 

 

9.5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto 

vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=843c0150967011ea9515f752ff221ec9
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d98b7b0ca5011ea997c9ee767e856b4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1019561095d511ea9515f752ff221ec9
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ataskaita), kopiją;  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-719, 2020-05-14, paskelbta TAR 2020-05-14, i. k. 2020-10368 

 

9.6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

9.7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). 

Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas 

aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo 

mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;  

9.8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius 

dokumentus turi); 

9.9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

10. Pretendentas dokumentus turi pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos 

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiajam specialistui Raimondui Andziuliui (207 kab., Vytauto g. 112, 

00153 Palanga) tiesiogiai arba elektroniniu paštu personalas@palanga.lt, arba registruotu laišku 

(Direktoriaus konkursui, Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 

vyriausiajam specialistui Raimondui Andziuliui, Vytauto g. 112, 00153 Palanga) iki 2021 m. rugsėjo 10 d. 

(penktadienio) imtinai. 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. 

6. Konkurso paskelbimo ir atrankos datos. 
Konkursas paskelbtas 2021-07-16. 

Pretendentų atranka: 2021-09-24. 

7. Pasiteiravimo telefonų numeriai. 

(8 460) 49 338, (8 658) 22 684. 

8. Kita informacija. 

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą 

atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, 

tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė. 

Pretendentas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis 

Nacionalinėje švietimo agentūroje (https://www.nsa.smm.lt/). Nacionalinėje švietimo agentūroje, skiriant 

pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra 

pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje 

švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, t. y. iki 2021 m. liepos 30 d. 

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, 

suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos: 

1. Turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos 

bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires; 

2. Gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, 

mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos 

veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui 

įtakos neturi. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, siekiant 

įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę savivaldybės įstaigose, 

informacijos apie konkursą laimėjusį asmenį bus kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą. 

______________ 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1019561095d511ea9515f752ff221ec9

