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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“
19, 26 punktais, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d.
sprendimą Nr. T-22 „Dėl įgaliojimo suteikimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos
2018-10-16 raštą Nr. SR-4375 „Dėl švietimo ir mokslo ministerijos atstovo į
viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų
asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininko 2018-12-10 raštą „Dėl atstovo į konkurso komisiją“, Šiaulių
lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018-12-11 raštą Nr. S-194 „Dėl atstovų į konkurso komisiją“:
1. T v i r t i n u tokios sudėties Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus atrankos
komisiją:
pirmininkė – Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė,
konkurso organizatoriaus atstovė;
nariai:
Ingeborga Alejūnė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės atstovė
(atstovauja tėvus),
Ala Ivanova, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės atstovė (atstovauja
tėvus),
Laimutė Laurutytė, Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ direktorė, Šiaulių miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė,
Orinta Šalkuvienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ socialinių partnerių atstovė,
Rasa Pupininkienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės atstovė
(atstovauja pedagogus),
Jurga Zacharkienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji
specialistė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė.
2. N u r o d a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo
dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.
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