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Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio                       

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, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimu       Nr. T-541 

,,Dėl įgaliojimų, susijusių su viešo konkurso į Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo 

įstaigų vadovų pareigas organizavimu, suteikimo“ ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. A-789 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojo delegavimo į Savivaldybės mero sudaromas Kauno Jono 

Basanavičiaus gimnazijos, Kauno Rokų gimnazijos, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos, Kauno 

Aleksandro Puškino gimnazijos, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Kauno ,,Varpelio“ pradinės mokyklos, 

Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ir Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

vadovų pareigoms eiti konkursų komisijas, konkursų komisijų sekretoriaus skyrimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. SR – 5544, 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. sausio 22 d. raštą Nr. LMVA-6, Kauno Aleksandro 

Puškino gimnazijos 2020 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 17 – 505 (4.10) ir Kauno Maironio 

universitetinės gimnazijos 2021 m. kovo 18 d. raštą Nr. SR-30: 

1. S u d a r a u   šią konkurso Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos vadovo pareigoms 

eiti komisiją: 

komisijos pirmininkė – Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja; 

Sonata Drazdavičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Kauno ,,Saulės“ 

gimnazijos direktorė; 
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Nomedas Špilkovas, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenės atstovas; 

Dajana Dabkevičiūtė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenės atstovė; 

Edvin Šneider, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos bendruomenės atstovas; 

Daiva Garnienė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 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 Aleksandro Puškino gimnazijos 

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 

 


