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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 20  straipsnio  4
dalimi,  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”, 26 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos teisės ir administravimo departamento 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. SR-1868 „Dėl
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją
teikimo”, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. LMVA-42 „Dėl
LMVA kandidatų  į  švietimo  įstaigų  vadovų konkurso komisijų  narius“,  2021 m.  liepos  13 d.
Zarasų  meno  mokyklos  raštą  Nr.  S-68  „Dėl  kandidatų  teikimo  į  Zarasų  meno  mokyklos
direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisijos narius“, 2021 m. rugpjūčio 23 d. Zarasų Pauliaus
Širvio progimnazijos raštą Nr. S-141 „Dėl kandidato teikimo į konkurso Zarasų meno mokyklos
direktoriaus pareigoms eiti komisijos narius “:

1. S u d a r a u konkurso Zarasų meno mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisiją
(toliau – Komisija) šios sudėties:

Komisijos pirmininkė – Laura Kviklienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

Nariai:
Gintaras  Bakanas,  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos

Švietimo  kokybės  ir  regioninės  politikos  departamento  Regioninės  politikos  analizės  skyriaus
vyresnysis specialistas;

Silvija Černiauskaitė, Zarasų meno mokyklos mokinė;
Aldona Navickienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė;
Valerija Palivoda, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorė;
Aurelija Vaitonienė, Zarasų meno mokyklos tarybos pirmininkė;
Inga Zakarauskienė, Zarasų meno mokyklos mokytoja.
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Komisiją savo darbe vadovautis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu 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“;

2.2.  Rasą  Juškėnienę,  Zarasų  meno  mokyklos  direktoriaus  pavaduotoją,  laikinai
einančią direktoriaus pareigas, šį Zarasų rajono savivaldybės mero potvarkį paskelbti mokyklos
interneto svetainėje.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės merui
(Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba
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Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta  tvarka,  Regionų  apygardos  administracinio  teismo  Panevėžio  rūmams
(Respublikos g. 62,  35158  Panevėžys)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Nikolajus  Gusevas
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