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NERINGOS SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

POTVARKIS 

DĖL KONKURSO NERINGOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI 

KOMISIJOS SUDARYMO IR KONKURSO ORGANIZAVIMO 
 

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. V10-83 

Neringa 

 

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, 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“ (toliau – 

Aprašas), 5, 51, 15, 19, 26 punktais: 

1. S u d a r a u  Konkurso Neringos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisiją (toliau – 

Komisija) šios sudėties: 

1.1. Jolita Andrijauskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos miesto skyriaus 

vadovė, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė, vadovų asociacijos atstovė; 

1.2. Asta Baškevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, 

konkurso organizatoriaus atstovė; 

1.3. Lina Kantautienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyriausioji specialistė, ministerijos atstovė; 

1.4. Vilma Maksevičienė, Neringos gimnazijos istorijos vyr. mokytoja, gimnazijos 

mokytojų tarybos atstovė; 

1.5. Giedrius Markevičius, Neringos gimnaziją lankančio vaiko tėtis, gimnazijos tėvų 

komiteto atstovas; 

1.6. Joana Mažeikienė, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė, socialinio partnerio 

atstovė; 

1.7. Justas Šmulkštys, Neringos gimnazijos III (11) klasės mokinys, gimnazijos mokinių 

tarybos atstovas. 

2. S k i r i u :  

2.1. Komisijos pirmininke Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėją Astą Baškevičienę; 

2.2. Komisijos sekretore konkurso organizaciniams darbams atlikti ir Komisijos posėdžiams 

protokoluoti Neringos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistę Sigitą 

Vaitkevičienę. 

3. N u s t a t a u , kad:  

3.1. Konkursas Neringos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (toliau – Konkursas) 

organizuojamas 2021 m. gruodžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu per ZOOM nuotolinių susitikimų 

organizavimo platformą, darant iki 1 val. trukmės pertrauką protokolo įforminimui; 

3.2. Komisijos pirmininko ir Komisijos sekretoriaus pretendentų vertinimo vieta yra 

Neringos savivaldybės administracija adresu Taikos g. 2, Neringa; 

3.3. visi Komisijos narių pasirašyti ir skenuoti ar fotografuoti dokumentai persiunčiami 

Konkurso Komisijos sekretoriui elektroniniu paštu sigita.vaitkeviciene@neringa.lt. 

  
  

Savivaldybės meras Darius Jasaitis 
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