
 

 

   

 
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS 

      

POTVARKIS 

 
DĖL KONKURSO KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS VADOVO 

PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO 

2021 m. lapkričio 22 d.    Nr. M-189 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio                       

2 dalies 16 punktu ir 5 dalimi, 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 ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. A-4053 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo delegavimo į Savivaldybės mero sudaromas Kauno 

lopšelio-darželio ,,Svirnelis“, Kauno Šančių lopšelio-darželio, Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos, 

Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos, Kauno lopšelio-darželio 

,,Šilinukas“, Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos, Kauno 

lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos, Kauno Žaliakalnio lopšelio-

darželio, Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“, Kauno lopšelio-darželio ,,Žiedelis“, Kauno 

technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, 

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“, Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“, Kauno lopšelio-darželio 

,,Klausutis“, Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ vadovų pareigoms eiti konkursų komisijas, 

konkursų komisijų sekretoriaus skyrimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2021 m. spalio 25 d. raštą Nr. SR-4241, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. 

spalio 25 d. raštą Nr. LMVA-56, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2021 m. lapkričio 16 

d. raštą Nr. 1.7 – 126, Kauno lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2021 m. lapkričio                   12 d. raštą 

reg.  Nr. 12-36-819: 

1. S u d a r a u   šią konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaaus progimnazijos vadovo 

pareigoms eiti komisiją: 

komisijos pirmininkė – Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja; 
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Antanina Džiugienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos direktorė; 

Agnė Čiūtienė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės atstovė; 

Ernestas Stankevičius, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės 

atstovas; 

Marius Tamošiūnas, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės 

atstovas; 

Vaida Noreikienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktorė, socialinio partnerio 

atstovė; 

Alma Valevičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir 

regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė. 

2. S k i r i u   Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriaus 

vyriausiąją specialistę Džiuljetą Varanauskienę konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos sekretore. 

3. Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 

Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams                                       

(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras  Visvaldas Matijošaitis 

 


