RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL KONKURSO RASEINIŲ R. BETYGALOS MAIRONIO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO
Nr.
Raseiniai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16
punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Konkurso
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos
1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15, 19 ir 22 punktais ir
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. rugsėjo 27 d.
raštą Nr. SR-3870 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo
pareigoms eiti komisiją teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. lapkričio 15 d. raštą
Nr. LMVA-69 „Dėl LMVA kandidatų į švietimo įstaigų vadovų konkursų komisijų narius“, Raseinių
rajono savivaldybės administracijos 2021 m. lapkričio 18 d. raštą Nr. (5.48 E) R5-5528 „Dėl
kandidato delegavimo į atrankos komisiją“, Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos 2021 m.
lapkričio 17 d. raštą Nr. D3-332 „Dėl atstovų į komisijos narius teikimo“, Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnybos 2021 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. V1-296 „Dėl kandidatų į komisijos narius
teikimo“:
1. S u d a r a u konkurso Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos (toliau – gimnazijos)
direktoriaus pareigoms eiti vykdymo komisiją:
komisijos pirmininkė – Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
nariai: - Rimas Puidokas - Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas;
- Deima Pranckūnienė – gimnazijos bendruomenės deleguota mokinių tėvų atstovė;
- Sigita Emesonė - gimnazijos bendruomenės deleguota pedagogų atstovė;
- Kamilė Stankūnaitė - gimnazijos bendruomenės deleguota mokinių atstovė;
- Reda Kunickienė – gimnazijos socialinių partnerių atstovė;
- Alma Valevičiūtė - Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė.
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2. S k i r i u Vaidą Raginskę, Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę, konkurso komisijos sekretore.
3. L e i d ž i u Redai Lukoševičienei, gimnazijos darbo tarybos atstovei, dalyvauti komisijos
posėdyje stebėtojo teisėmis.
4. P a v e d u komisijai konkursą vykdyti 2021 m. gruodžio 7 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu
per ZOOM programą iš Raseinių rajono savivaldybės mažosios salės adresu: V. Kudirkos g. 5,
Raseiniai.
Šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).
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