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Gargždai 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 

punktu, 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 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu, Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T11-72 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-222 „Dėl įgaliojimo organizuoti švietimo įstaigų 

vadovų konkursus“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punktu, atsižvelgdamas į Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. AV-1506 „Dėl A. Petravičiaus 

delegavimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2019 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. LMVA-20 „Dėl 

LMVA kandidato į švietimo įstaigų vadovų konkurso komisijos narius“, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. liepos 18 d. raštą Nr. SR-2970 „Dėl Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Klaipėdos r. 

Priekulės vaikų lopšelio-darželio 2019 m. spalio 11 d. raštą Nr. S-23 ,,Dėl komisijos narių skyrimo“ ir 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos 2019-10-22 raštą Nr. (4.8)V4-165 

,,Dėl komisijos nario skyrimo“: 

1. S u d a r a u  šios sudėties komisiją pretendentų į Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-

darželio direktoriaus pareigas konkursui vykdyti: 

Algirdas Petravičius - Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, komisijos 

pirmininkas (Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas). 

Nariai: 

Virginija Kazakauskienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

Alė Šimaitienė – Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktorė, Lietuvos mokyklų 

vadovų asociacijos narė. 

Džiuralda Kavolienė – Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagogų atstovė. 

Ieva Rimkienė –  Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagogų atstovė. 

Raimonda Bičkaitienė –  Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio pedagogų atstovė. 

Daiva Bliūdžiuvienė – socialinio partnerio Priekulės seniūnijos atstovė. 

2. S k i r i u komisijos sekretore Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos ir mero 

sekretoriato vyriausiąją specialistę – Silviją Paulienę. 

3. P a v e d u komisijai konkursą Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio 

direktoriaus pareigoms vykdyti 2019 m. lapkričio 25 d. 10.00 val. 

4. N u s t a t a u, kad stebėtojo teisėmis komisijos posėdyje dalyvaus Klaipėdos r. Priekulės 

vaikų lopšelio-darželio darbo tarybos atstovė Kristina Gumauskienė. 
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