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2023 m. sausio      d. Nr. MP-  

Utena 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 12 dalimis, 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“ (toliau - Aprašas), 5, 15, 19, 26, 27 punktais, 

atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės mero 2022 m. rugpjūčio 5 d. potvarkio Nr. MP-18 

„Dėl viešųjų konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti paskelbimo“, 1.2 papunktį, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamento 2022 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. SR-3319 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos 2022 m. lapkričio 18 d. raštą Nr. LMVA-44 „Dėl LMVA kandidatų į švietimo įstaigų 

vadovų konkursų komisijos narius“, Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ 2022 m. lapkričio 

16 d. raštą Nr. S-151 „Dėl kandidatų į konkurso komisijos narius teikimo“ ir Utenos švietimo centro 

2022 m. lapkričio 18 d. raštą Nr.S(2.5.)-290(2.14.) „Dėl sutikimo“: 

1. S u d a r a u  konkurso Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ direktoriaus 

pareigoms eiti pretendentų atrankos komisiją (toliau - Komisija): 

1.1. Komisijos pirmininkas - Romualdas Kraulišas, Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, konkurso organizatoriaus atstovas; 

1.2.  Komisijos nariai:  

1.2.1. Gintaras Bakanas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyresnysis specialistas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas; 

1.2.2. Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė - socialinio partnerio 

atstovė; 

1.2.3. Asta Skeirienė, Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė - Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos atstovė; 

1.2.4. Jolita Bučelienė, Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ bendruomenės tėvų 

atstovė; 

1.2.5. Justina Skardžiuvienė, Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ bendruomenės 

mokinių atstovė; 

1.2.6. Kristina Tamašauskienė, Utenos mokyklos-vaikų darželio 

„Varpelis“ bendruomenės mokytojų atstovė. 

2. S k i r i u  Komisijos sekretore Daivą Večerinskienę, Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę, jai nesant - Justiną 

Kavarskienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vyriausiąją specialistę, organizaciniams darbams atlikti ir Komisijos posėdžiui protokoluoti. 



 

3. N u r o d a u Utenos mokyklai-vaikų darželiui „Varpelis“ informaciją apie Komisijos 

sudėtį viešai skelbti įstaigos interneto svetainėje. 

4. N u s t a t a u  pretendentų vertinimo vietą - Utenos rajono savivaldybė, 326 kab., 

Utenio a. 4, Utena.  

5. N u r o d a u, kad šis potvarkis gali būti gali būti skundžiamas Utenos rajono 

savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos 

skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių 

ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo 

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo 

suinteresuotai šaliai dienos. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Alvydas Katinas 

 

 




