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2o2o m.lapkridio /la. N.. AY- //Og
Bir5tonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies 6
punktu, Bir5tono savivaldybes tarybos 2020 m. geguZds 29 d. sprendimu Nr. TS-99 ,,D01 konkurso
Bir5tono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti skelbimo ir organizavimo'., Konkurso valstybiq ir
savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq pareigoms eiti tvarkos apra5o,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos I d. isakymu Nr. V-1193
,,Ddl konkurso valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus auk5tEsias mokyklas) vadovq
pareigoms eiti tvarkos apraSo patvirtinimo", 5 ir 26 punktais ir atsiZvelgdama i Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos2020 m. rugpj[dio 28 d. ra5t4Nr. SR-3957,,DeI Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijos atstovo i vie5o konkurso vadovo pareigoms eiti komisij4 teikimo", Bir5tono
vie5osiosbibliotekos2020m.lapkridiogd.ra5t4Nr.Is-252,,De1 komisijosnariodelegavimo",Bir5tono
gimnazijos 2020 m. lapkridio l0 d. ra5t4 Nr. 09-116 ,,Del komisijos nariq delegavimo", Lietuvos
mokyklq vadovq asociacijos 2020 m. lapkridio 6 d. ra5tq Nr. LMVA-46 ,,Del LMVA kandidato i
Svietimo istaigos vadovo konkurso komisijos narius":

l.T v i r t i n u Bir5tono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisij4:
1.1. Au5ra Slavinskiene, Bir5tono savivaldybes administracijos Teises ir civilines

metrikacijos skyriaus vedeja - komisijos pirmininke;
1.2. Danute Tarasevidiene, Svietimo, mokslo ir sporto

regionines politikos departamento Regionines politikos analizes
komisijos nare;

1.3. Alina Jasktniene, Bir5tono vie5osios bibliotekos direktore - komisijos nard;
1.4. Rosita Ulinskiene, Bir5tono gimnazijos mokiniq tevq atstove - komisijos nare;
1.5. Vidute Berte5kiend, Bir5tono gimnazijos chemijos mokytoja metodininke - komisijos

nare;
1.6. Paulina Gudauskaite, Bir5tono gimnazijos IVb klases mokine - komisijos nard;
1.7 . Irma Kadinauskiene, Prienq ,,Ziburio" gimnazijos direktore - komisijos nare.
2. S k i r i u komisijos sekretore Vilm4 Klebauskieng, Bir5tono savivaldybes administracijos

Teises ir civilines metrikacijos skyriaus vyresni4jq specialistg.
Sis isakymas per vien4 r.,"n"rinuo jJpaskelbimo arba iteikimo dienos gali brlti skundZiamas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisves al.36,Kaunas)
arba Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka Regionq apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose teismo rtimuose (Kauno rfr.mai, A. Mickevidiaus g. S a, fiunas;
Siauliq rumai, Dvaro g. 80, Siauliai; PaneveZio rtimai, Respubliko s g.62,PaneveZys; Klaipedos r[mai,
Galinio Pylimo g. 9, Klaipeda).
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