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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų

pareigoms eiti tvarkos aprašo 5, 15, 19, 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-12-15 raštą Nr. SR-5798 „Dėl švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos atstovų į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Kazlų Rūdos

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021-01-22 raštą Nr. SR-15 „Dėl atstovo delegavimo į

organizuojamo konkurso Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pareigoms eiti“, Kazlų Rūdos

sporto centro 2020-12-24 raštą Nr. (IS) 7.1-143 „Dėl atstovų į viešo konkurso direktoriaus

pareigoms eiti komisiją delegavimo“, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų

asociacijos 2021-01-29 raštą Nr. S-2 „Dėl atstovo į komisijos narius teikimo“, Kazlų Rūdos Prano

Dovydaičio pagrindinės mokyklos 2020-12-08 raštą Nr. SD-293 „Dėl nario delegavimo į atrankos

komisiją“,

t v i r t i n u Kazlų Rūdos sporto centro direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisijos sudėtį:

Komisijos pirmininkas – Asta Daugirdė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos

direktorė (konkurso organizatoriaus pasiūlytas asmuo).

Komisijos nariai:

Dominykas Besarabovas, Kazlų Rūdos sporto centro mokinių atstovas;

Saulius Binevičius, Kauno plaukimo mokyklos direktorius, Lietuvos savivaldybių sporto

mokymo įstaigų vadovų asociacijos narys;

Kazimieras Bukota, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis

specialistas;

Mindaugas Lukoševičius, Kazlų Rūdos sporto centro tėvų atstovas;

Eglė Simanauskienė, Kazlų Rūdos sporto centro trenerė, Kazlų Rūdos sporto centro pedagogų

atstovė;

Vesta Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Kazlų

Rūdos sporto centro socialinio partnerio atstovė.

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240

Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                      Mantas Varaška
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