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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 46 straipsnio 1 punktu, 66 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 67 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio

už darbą įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono

savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-52 ,,Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono

savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“, 6, 23 punktais ir 2 priedu,

atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio r. Žagarės gimnazijos

direktoriaus pareigoms eiti konkurso 2022 m. liepos 8 d. posėdžio protokolą Nr. (31.3.6) KŠV-2,

Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022-07-25 pažymą Nr. 4-01-6107 „Dėl informacijos apie Editą

Aukselienę pateikimo“ ir Editos Aukselienės 2022 m. rugpjūčio 2 d. prašymus:

1. P a k e i č i u Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos direktorės Editos Aukselienės 2013 m.

rugpjūčio 27 d. būtinąsias darbo sutarties Nr. DS-652 sąlygas – nustatau 0,75 pareigybės (etato).

2. S k i r i u Editą Aukselienę (laimėjus konkursą) į Joniškio r. Žagarės gimnazijos

direktoriaus pareigas 0,75 pareigybės (etato) penkerių metų kadencijai.

3. N u s t a t a u  Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktorei Editai Aukselienei pareiginės algos: 

3.1. pastoviosios dalies koeficientą pareiginės algos baziniais dydžiais  – 13,31;

3.2. 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies kintamąją dalį.

4. Į g a l i o j u Editą Aukselienę teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Juridinių asmenų

registrui apie biudžetinės įstaigos vadovo paskyrimą į pareigas.

5. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti teisės

aktų nustatyta tvarka šio potvarkio 2 punkte nurodyto įstaigos vadovo darbo sutarties sudarymą.

7. N u s t a t a u, kad šio potvarkio 1, 2, 3 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio 8 d.

Savivaldybės meras Vitalijus Gailius
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