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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 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“,  26  punktu,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir
regioninės  politikos  departamento  direktoriaus  2023  m.  sausio  3  d.  raštą  Nr.  R1-39,  Lietuvos
mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininko 2023 m. vasario 2 d. raštą Nr. R1-880,
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro įstaigos tarybos posėdžio 2023 m. vasario 7 d. protokolą
Nr. P39-3 ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro direktoriaus 2023 m. kovo 21 d. raštą Nr.
R1-1942:

1. S u d a r a u  pretendentų Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktoriaus pareigoms
eiti atrankos posėdžio komisiją:

Diana Paliūnaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir
registracijos skyriaus  vedėja (komisijos  pirmininkė)  (pakaitinė narė  – Asta  Digrienė,  Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyresnioji patarėja);

Edita  Dimšienė  –  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Personalo  skyriaus
vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Lina Kantautienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo
kokybės  ir  regioninės  politikos  departamento  Regioninės  politikos  analizės  skyriaus  vyriausioji
specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Ramūnas  Kaubrys  –  Klaipėdos  karalienės  Luizės  jaunimo centro  direktorius,  Klaipėdos
moksleivių saviraiškos centro socialinio partnerio atstovas;

Daiva Marozienė – Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų
vadovų asociacijos Klaipėdos skyriaus atstovė;

Irina Motejūnienė – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro „Įdomioji  chemija“ grupės
mokinio mama, tėvų atstovė;

Leonas Šimkus – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro neformaliojo švietimo mokytojas,
pedagogų atstovas;

Martynas  Zimkus  –  Klaipėdos  moksleivių  saviraiškos  centro  Fizikos  ir  matematikos
programų grupės mokinys, mokinių atstovas.

2. Į p a r e i g o j u  komisiją  pretendentų  Klaipėdos  moksleivių  saviraiškos  centro
direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos posėdį vykdyti 2023 m. kovo 30 d. nuo 13.00 val.,
atliekant  Konkurso  valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)
vadovų  pareigoms  eiti  tvarkos  apraše  numatytas  funkcijas  (įskaitant  pretendentų  vertinimą),
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje.
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