
 

 
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS 

DĖL KONKURSO KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  

 

2019 m. gruodţio 3 d. Nr. M-52 

Kelmė 

 

 

Vadovaudamasis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 26 punktu ir atsiţvelgdamas į Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-07-08 raštą Nr. SR-2746  „Dėl Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2019-10-25 raštą Nr. LMVA-40 „Dėl LMVA kandidato į 

švietimo įstaigų vadovų konkurso komisijos narius“, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos tarybos 

2019-11-21 posėdţio (protokolas Nr.G-5) nutarimą ir Kelmės „Kraţantės“ progimnazijos 2019-11-

29 raštą Nr. (26.1.16) ŠS-43 „Dėl kandidato į švietimo įstaigų vadovų konkurso atrankos komisijos 

narius delegavimo“: 

1. T v i r t i n u  konkursui Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 

vykdyti šios sudėties atrankos komisiją: 

Pirmininkas Petras Barakauskas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, 

organizatoriaus atstovas. 

Nariai: Aušra Jankauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyresnioji specialistė, 

Jovita Gerbenienė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokytojų atstovė, 

Dalia Gedminienė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos tėvų atstovė, 

Saulė Maleckaitė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokinių atstovė, 

Laima Simėnienė, Kelmės „Kraţantės“ progimnazijos direktorė, mokyklos socialinio 

partnerio atstovas, 

Asta Zavadskienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė, Lietuvos mokyklų 

vadovų asociacijos atstovė. 

2. S k i r i u  Oną Laimą Gudzinevičiūtę, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją kalbos 

tvarkytoją, komisijos sekretore. 

3. N u s t a t a u, kad: 

3.1. konkurso Kelmė Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atranka 

organizuojama 2019 m. gruodţio 11 d. 10.00 val. Ţemaitės g. 23, Kelmėje (Kelmės seniūnijos 

administracinio pastato salėje); 



 

3.2. atrankos klausimus pretendentams rengia komisijos nariai. 

4. S k i r i u  Andrių Meškauską, Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausiąjį kompiuterininką, 

atsakingą uţ konkurso eigos skaitmeninį garso įrašą.  

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundţiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas, 

atliekantis mero pareigas                   Egidijus Ūksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


