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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 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, 15, 19 ir 26

punktais, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-162

„Dėl  konkurso į Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir

įgalioto organizuoti konkursą asmens paskyrimo“ 2 ir 3 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. rugsėjo 20 d. raštą Nr. SR-4020, Lietuvos

švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Visagino miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos

susivienijimo 2018 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. S-012, Lietuvos gimnazijų asociacijos 2018 m.

lapkričio 20 d. raštą Nr. V-08, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2018 m. lapkričio 23 d. raštą Nr. S-

203 ir siekdamas efektyviai atrinkti pretendentą, geriausiai pasirengusį eiti Visagino „Verdenės“

gimnazijos direktoriaus pareigas:

1. S u d a r a u konkurso Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pareigoms

eiti komisiją:

Asta SIELIŪNIENĖ – komisijos pirmininkė, Visagino savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja;

Gintaras BAKANAS – komisijos narys, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnysis

specialistas;

Paulina BILINSKAITĖ – komisijos narė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos IV klasės

mokinė, gimnazijos prezidentė, mokinių atstovė;

Jelena ČUGUNOVA – komisijos narė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos tarybos

pirmininkė, rusų kalbos mokytoja, mokytojų atstovė;

Airida DRUS – komisijos narė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos tarybos narė, tėvų

atstovė;

Gražina GUSAKOVIENĖ – komisijos narė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės

sąjungos Visagino miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkė;

Asta SKEIRIENĖ – komisijos narė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė, Lietuvos

gimnazijų asociacijos narė.

2. S k i r i u komisijos sekretore Jolantą BINKEVIČ, Visagino savivaldybės

administracijos Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. N u r o d a u, kad Visagino „Verdenės“ gimnazija komisijos sudėtį viešai skelbia

savo įstaigos interneto svetainėje.

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



2

4. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos

gali  būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Sergej Mickevič
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