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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

 

 

 

POTVARKIS 

DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

                                                             2021 m. liepos      d.                

               

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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“ patvirtinto Konkurso 

valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti 

tvarkos aprašo 15 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento 2021-03-16 raštą Nr. SR-1023 ,,Dėl 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją 

teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021-06-17 raštą Nr. LMVA-33 ,,Dėl LMVA 

kandidato į švietimo įstaigos vadovo konkurso komisijos narius“, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės 

mokyklos 2021-06-18 raštą Nr. P-96 ,,Dėl kandidatų į atrankos komisijos narius“, Veiverių 

kultūros ir laisvalaikio centro 2021-07-01 raštą Nr. D2-22 ,,Dėl kandidato į konkurso komisiją“: 

                1. S u d a r a u   konkurso Prienų  r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms komisiją: 

                Rimvydas Zailskas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);      

                Aidutė Jurešienė -   Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui (pedagogų) atstovė; 

                Irma Kačinauskienė -  Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Prienų ,,Žiburio“ 

gimnazijos direktorė; 

                Gintarė Kazakevičiūtė - Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos bendruomenės 

(mokinių) atstovė; 

                Vilma Pučkienė - Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos bendruomenės (tėvų) 

atstovė; 

       Elena Simonavičienė - Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos socialinio partnerio 

atstovė, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė; 

                Jonas Vaščėga - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

  2. S k i r i u  konkurso Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms komisijos sekretore Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiąją specialistę Renatą Pavlavičienę. 

               3. N u r o d a u  konkurso Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms komisijos posėdį pradėti 2021 m. liepos 15 d. 10.00 val.  

               4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės mero 2021-07-05 

potvarkį Nr. P1-24 ,,Dėl konkurso komisijos sudarymo“. 

  

Savivaldybės meras                                                                               Alvydas Vaicekauskas 

 

Parengė 

Vytautė Draugelytė 


