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Alytus

  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 Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu
Nr.  V-1193  „Dėl  Konkurso  valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias
mokyklas)  vadovų  pareigoms  eiti  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  26  punktu,  Alytaus  miesto
savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. T-43 „Dėl įgaliojimo Alytaus miesto savivaldybės
merui“,  atsižvelgdamas  į  Alytaus  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2019-11-12
įsakymą Nr. DP-377-(4.26) „Dėl atstovų ir sekretoriaus teikimo“, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo  ir  sporto  ministerijos  2022-02-15  raštą  Nr.  SR-547  „Dėl  Švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Lietuvos mokyklų
vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkės E. Matulevičienės 2022-02-18 raštą Nr. 1
„Dėl kandidato į  konkurso atrankos komisijos  narius teikimo“,  Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-
darželio  2022-05-31  raštą  Nr.  S-197-(1.5.)  „Sprendimas  dėl  kandidatų  į  konkurso  atrankos
komisijos narius teikimo“, Alytaus jaunimo centro 2022-05-25 raštą Nr. S-59-(1.5) „Dėl kandidato į
konkurso atrankos komisijos narius teikimo“:

1.  S  u  d  a  r  a  u  Konkurso  Alytaus  „Drevinuko“  mokyklos-darželio  direktoriaus
pareigoms eiti komisiją (toliau – komisija): 

1.1. Vytuolis Valūnas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjas, teikiamas konkurso organizatoriaus;

1.2. Danutė Tarasevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės
ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė,
teikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;

1.3. Virginijus Skroblas, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius,
teikiamas Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus;

1.4. Vilma Čeplevičienė, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio pradinių klasių vyr.
mokytoja, teikiama Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio tarybos;

1.5. Klementina Gruzdienė,  tėvų atstovė,  teikiama Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-
darželio  tarybos;

1.6.  Aida Rasymienė, tėvų atstovė, teikiama Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio
tarybos;

1.7. Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė, teikiama Alytaus „Drevinuko“
mokyklos-darželio socialinių partnerių.

2. S k i r i u:

Nuorašas



2.1. Vytuolį Valūną, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vedėją, komisijos pirmininku;

2.2.  Virginiją  Auruškevičienę,  Alytaus  miesto  savivaldybės  administracijos  Teisės
skyriaus vyriausiąją specialistę, komisijos sekretore.

3.  N u r o d a u  komisijos  sudėtį  viešai  paskelbti  Alytaus  „Drevinuko“  mokyklos-
darželio interneto svetainėje.

Savivaldybės meras                                  Nerijus Cesiulis
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