
 

 

 

 
 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

POTVARKIS 
DĖL KONKURSO Į PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  DIREKTORIAUS 

PAREIGAS ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2021 m. spalio  27   d. Nr. M-34 

Panevėžys 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Konkurso 

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

tvarkos aprašu, patvirtintu 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“, bei atsižvelgdamas į Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2021-07-21 raštą Nr. SR-3110, Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos 2021-10-12 raštą Nr. 6 ir  Panevėžio rajono švietimo centro 2021-10-18 raštą 

Nr. SD-(1.6)-75: 

 1. S u d a r a u  šios sudėties konkurso į Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pareigas 

atrankos komisiją: 

 1.1. Daiva Kiršgalvienė – Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro direktorė, socialinių 

partnerių atstovė, kviečiama konkurso organizatoriaus Savivaldybės mero; 

1.2. Asta Klydžienė – Panevėžio r. Velžio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, 

Švietimo centro tarybos narė; 

1.3. Renata Kopūstienė – Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro direktorė, Švietimo 

centro tarybos narė; 

1.4. Roma Kriščiūnienė – Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė 

(komisijos sekretorė, ne komisijos narė);   

1.5. Gintautas Meilūnas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

 1.6. Algirdas Kęstutis Rimkus – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, siūlomas konkurso organizatoriaus Savivaldybės mero (komisijos 

pirmininkas); 

 1.7. Rita Vaigauskienė – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro 

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų 

asociacijos valdybos narė; 

 1.8. Stasė Venslavičienė – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Personalo 

administravimo skyriaus vedėja, siūloma konkurso organizatoriaus Savivaldybės mero. 

 2. P a v e d u  komisijai posėdį surengti 2021 m. lapkričio 9 d. 15.00 val. Savivaldybės 

posėdžių salėje (atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, konkursas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu). 

 Šis potvarkis gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras                               Povilas Žagunis 

 

 

Stasė Venslavičienė 
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