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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 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“ 5,  15,  19 ir  26 punktais,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. kovo 15 d. raštu Nr. SR-881,
Lietuvos  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  vadovų  asociacijos  2022  m.  birželio  2  d.  raštu  Nr.  S-20,
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 2022 m. kovo 10 d. raštu Nr. 11-24, Rietavo lopšelio-darželio
tėvų komiteto 2022 m. birželio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 2 ir Rietavo lopšelio-darželio mokytojų
tarybos 2022 m. birželio 6 d. posėdžio protokolu Nr. 4:

1. S u d a r a u  Rietavo lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisiją:
Lidija Rėkašienė – Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo,  kultūros ir sporto skyriaus

vedėja (komisijos pirmininkė);
Daiva  Daukšienė  –  Rietavo  lopšelio-darželio ikimokyklinio  ugdymo  mokytoja  (pedagogų

atstovė);
Aušra Gedmintė – Rietavo lopšelio-darželio tėvų atstovė;
Alma Lengvenienė – Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė (socialinis partneris);
Renata  Medeikienė  –  Rietavo  lopšelio-darželio mokinių  atstovė  (mokiniams  nėra  sukakę  16

metų, jiems atstovauja tėvai);
Regina Pocienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės

ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė;
Jolita Skirpstaitienė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ direktorė (Lietuvos ikimokyklinio

ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė).
2. S k i r i u  komisijos sekretore Rietavo savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir

teisės skyriaus vyr. specialistę (teisininkę) Ievą Varpiotienę.
3.  N u  s  t  a  t  a  u,  kad  šio potvarkio  1  punkte  nurodyta  atranka  į  Rietavo lopšelio-darželio

direktoriaus pareigas vyks 2022 m. birželio 28 d. 10 val. Rietavo savivaldybės administracijos posėdžių
salėje (I aukšte).

Potvarkis  gali  būti  skundžiamas  ikiteismine  tvarka  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos
Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio  Pylimo  g.  9,  Klaipėda)  per  vieną  mėnesį  nuo  šio  potvarkio  paskelbimo  ar  įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos.
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