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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16

punktu, 4 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“,

5, 51, 15 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021

m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A1-139 „Dėl delegavimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministerijos 2021-02-17 raštą Nr. SR-622 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

atstovo į viešų konkursų vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų

asociacijos 2021-03-13 raštą (gautas 2021-04-20) Nr. LMVA-21 „Dėl LMVA kandidato į švietimo

įstaigų vadovo konkursų komisijos narius“, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-03-29

raštą Nr. IS-16 (1.15) „Dėl kandidatų į komisijos narius“, Kalvarijos gimnazijos 2021-03-24 raštą

Nr. D3-53 „Dėl kandidato į komisijos narius“, Nacionalinės švietimo agentūros 2020-05-18

elektroninį laišką „Informacija dėl konkursų“:

1. S u d a r a u pretendentų atrankos komisiją Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“

direktoriaus pareigoms eiti:

Milda Alesiūtė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kalvarijos vaikų

lopšelio-darželio „Žilvitis“ socialinių partnerių atstovė;

Rūta Kučinskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė), komisijos pirmininkė;

Jūratė Mozūraitienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų vadovų

asociacijos deleguotas asmuo;

Jolita Paltanavičienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja, Kalvarijos vaikų

lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės pedagogų atstovė;

Rūta Šidlauskienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokinių tėvų atstovė,

atstovaujanti mokinius;

Inga Šuminaitė-Cimermonė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokinių tėvų

atstovė;

Jonas Vaščėga, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos

analizės skyriaus vyriausiasis specialistas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos deleguotas atstovas.

2. S k i r i u komisijos sekretore Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės

metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Burdulienę.

3. N u s t a t a u  komisijos posėdžio (nuotoliniu būdu) datą – 2021 m. birželio 15 d. 9 val.

Elektroninio dokumento nuorašas



Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240

Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.

Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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