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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, 19 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Teisės ir administravimo departamento 2021-12-07 raštą Nr. SR-4726 ,,Dėl Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešų konkursų vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, 

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021-11-22 raštą Nr. LMVA-73 ,,Dėl LMVA kandidato į 

švietimo įstaigos vadovo konkurso komisijos narius“, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 

tarybos 2021-11-30 raštą ,,Dėl kandidatų į komisijos narius teikimo“, Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos 2021-11-18 raštą Nr. (1.9.)D3-309 ,,Dėl kandidato į konkurso komisiją“: 

                1. S u d a r a u   konkurso Prienų  r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 

pareigoms komisiją: 

                Rimvydas Zailskas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);      

                Kęstutis Keturakis - Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos bendruomenės (tėvų) 

atstovas; 

                Eglė Liutkienė - Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos tarybos pirmininkė; 

                Gerda Meškinytė – Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos bendruomenės 

(mokinių) atstovė; 

       Danutė Stankevičienė - Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos socialinio partnerio 

atstovė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė; 

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

kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausiasis 

specialistas; 

                Rasa Žilinskienė -  Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė. 

 



 

  2. S k i r i u  konkurso Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 

pareigoms komisijos sekretore Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausiąją specialistę Laimutę Jančiukienę. 

               3. N u r o d a u  konkurso Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos direktoriaus 

pareigoms komisijos posėdį pradėti 2021 m. gruodžio 14 d. 15.00 val.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Alvydas Vaicekauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Vytautė Draugelytė 

 

  


