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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies

16 punktu ir 4 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias

mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, 5, 51, 21 ir

26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m.

gegužės 23 d. raštą Nr. SR-1950, Visagino švietimo pagalbos tarnybos 2022 m. birželio 3 d. raštą Nr. S-

264, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 2022 m. gegužės 30 d. raštą Nr. S-136 ir Lietuvos švietimo

pagalbos asociacijos 2022 m. rugpjūčio 8 d. raštą Nr. S-1289-45:

1. T v i r t i n u konkurso Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti

komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

1.1. Rimvyda Ardamakovaitė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos atstovė;

1.2. Loreta Čižienė, Švietimo pagalbos tarnybos socialinio partnerio atstovė, Visagino

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytoja – metodininkė;

1.3. Meilė Labeikytė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji

specialistė;

1.4. Dalia Nekliudova, Visagino švietimo pagalbos tarnybos atstovė;

1.5. Irena Rokickaitė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir

valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir

valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja;

1.7. Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė.

2. S k i r i u:

2.1. komisijos pirmininke Astą Sieliūnienę, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,

kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėją;

2.2. komisijos sekretore Justiną Bielinytę, Visagino savivaldybės mero padėjėją.

3. P a v e d u komisijai atrankos posėdį vykdyti 2022 m. rugpjūčio 18 d. nuo 9.00 val.

Visagino savivaldybės administracijoje.

4. N u r o d a u Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti komisijos

sudėtį viešai paskelbti Visagino savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės merui (Parko g.

14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62,

35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną

mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
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