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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi 

ir  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. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų

(išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovų  pareigoms  eiti  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  15  ir  26

punktais:

1. T v i r t i n u konkurso Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ direktoriaus pareigoms

eiti komisijos sudėtį:

Silvija  Sėrikovienė  – Savivaldybės  administracijos  Švietimo skyriaus vedėja,  komisijos

pirmininkė;

Gintautas  Meilūnas  –  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  Švietimo  kokybės  ir

regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Irena  Meiduvienė  –  Lietuvos  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  vadovų  asociacijos  narė,

Panevėžio lopšelio-darželio „Taika“ direktorė;

Toma Gužauskienė – Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ vaikų tėvų atstovė;

Bronislava Virvičienė – Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ pedagogų atstovė;

Aurimas Nečionis – Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ vaikų atstovas;

Vilma Petrulevičienė – Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ socialinių partnerių atstovė,

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorė.

2. S k i  r  i  u  Savivaldybės  administracijos  Vidaus administravimo skyriaus  vyresniąją

specialistę Solveigą Sereikienę 1 punkte minimo konkurso komisijos sekretore.

3. P a v e d u 1 punkte minimai komisijai konkursą pradėti 2022 m. lapkričio 8 d. 13.00

val.

4. N u r o d a u, kad šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)
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Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo nustatyta

tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta  tvarka.  Per

vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo

Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriams  (Gedimino  pr.  56,  01110  Vilnius)  Lietuvos

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras     Rytis Mykolas Račkauskas
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