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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, mokslo ir sporto 

ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių 
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, 5, 19 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Teisės ir administravimo departamento 2021 m. rugsėjo 7 d. raštą Nr. SR-3637 „Dėl 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją 

teikimo“, Joniškio rajono mokyklų direktorių asociacijos 2021 m. lapkričio 17  d. raštą  Nr. 
(1.7E)S-89 „Dėl  kandidatų į komisijos narius teikimo“, Joniškio vaikų lopšelio-darželio 
,,Ąžuoliukas“ 2021 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. S-63 „Dėl deleguojamų asmenų“, Joniškio Mato 
Slančiausko progimnazijos 2021 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. (1.21) S-8653 „Dėl atstovo 
delegavimo į vaikų lopšelio-darželio direktoriaus atrankos komisiją“: 

1. S u d a r a u Konkurso Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 

pareigoms komisiją: 
Aušra Lukšaitė Lapinskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė; 

Jurga Zacharkienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 
vyriausioji specialistė; 

Daina Marcinkienė, Joniškio rajono mokyklų direktorių asociacijos narė; 

Jolita Čiutienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ specialioji pedagogė, 
logopedė, pedagogų atstovė; 

Margarita Mizgirė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ tėvų atstovė; 

Aušra Daukšienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokinių atstovė; 
Ligita Eitkevičienė, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorė, socialinė 

partnerė. 
2. S k i r i u  Eglę Damalakaitę, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę, komisijos sekretore. 
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