
 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

MERAS 

 

POTVARKIS 

DĖL KONKURSO TELŠIŲ R. LUOKĖS VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS  

DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DATOS NUSTATYMO IR KOMISIJOS 

SUDARYMO 

 

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. M1- 

 Telšiai  
  

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, mokslo ir sporto 

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, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 2022-04-27 raštą Nr. 

SR-1579 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms 

eiti komisiją teikimo“, Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos  2022-06-15 raštą Nr. D3-79 

„Dėl socialinių partnerių“, Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos  2022-06-15 raštą Nr. D3-

80 „Dėl kandidatų į komisijos narius teikimo“ ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2022-06-28 

raštą Nr. LMVA-21 „Dėl LMVA kandidatų į švietimo įstaigų vadovų konkursų komisijų narius“: 

1. N u s t a t a u Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

direktoriaus pareigoms eiti konkurso datą – 2022 m. rugpjūčio 12 d. 9.00 val. 

2. S u d a r a u Gimnazijos  direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisiją (toliau – 

Komisija): 

Lina Leinartienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Komisijos pirmininkė, konkurso organizatoriaus atstovė; 

Žydrūnas Želnys – Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos atstovas; 

Lina Kantautienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  

specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė; 

Jurgita Stonienė – Gimnazijos  tėvų komiteto pirmininkė, tėvų atstovė; 

Arvydas Štramaitis – Gimnazijos  fizinio ugdymo mokytojas, pedagogų atstovas; 

Evelina Bičevojutė – Gimnazijos  mokinių prezidentė, mokinių atstovė; 

Erikas Volskis  – Administracijos Luokės seniūnijos seniūnas, socialinių partnerių atstovas. 

3. S k i r i u Jurgitą Jaruckienę, Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus 

vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.  

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai atliekantis savivaldybės mero funkcijas     Mantas Serva 

 

Parengė 

 

Ilma Gintalienė 
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