
UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
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DĖL KONKURSO UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS 

EITI KOMISIJOS SUDARYMO

2019 m. lapkričio     d. Nr.

Ukmergė

Vadovaudamasis 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, 26 punktu:

1. T v i r t i n u tokios sudėties konkurso Ukmergės meno mokyklos direktoriaus

pareigoms eiti komisiją:

Komisijos pirmininkas – Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, konkurso organizatoriaus atstovas.

Nariai:

Algis Lankelis-Elvich, Dailės mokyklų vadovų asociacijos atstovas,

Egidijus Darulis, Ukmergės meno mokyklos tėvų atstovas,

Irutė Kiseliova, Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoja metodininkė,

pedagogų atstovė,

Adolfas Girdžiūna, Ukmergės meno mokyklos mokinius iki 16 metų atstovaujantis

tėvų atstovas,

Oksana Judakova, galerijos „Vilkamirgė“ kuratorė, Ukmergės meno mokyklos

socialinių partnerių atstovė,

Meilė Labeikytė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus

vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.

2. Komisijos sekretore s k i r i u Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vyriausiąją

specialistę Dalią Ivaškevičienę.

3. N u s t a t a u, kad konkursas Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pareigoms

eiti vyks 2019 m. gruodžio 3 d. 10.00 val. Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje (I aukšto

salė, Kęstučio a. 3, Ukmergė).

Savivaldybės meras            Rolandas Janickas

Kristina Bagdonavičienė

Zina Kurmelienė
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