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Tauragė 

 

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“, 15, 19 ir 

26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. 

spalio 12 d. raštą Nr. SR-4075 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešų konkursų 

vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021 m. lapkričio 

12 d. raštą Nr. LMVA-68 ,,Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigų vadovų konkurso komisijos 

narius“ ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos 2021 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. 16P-580 „Dėl atstovų į 

viešo konkurso Tauragės „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisiją teikimą“: 

1. S u d a r a u šią Pretendentų į Tauragės „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas 

konkurso komisiją:                

1.1. Agnė Jurkauskė – Juridinio ir personalo skyriaus specialistė (komisijos pirmininkė); 

1.2. Asta Ačienė – Tauragės „Aušros“ progimnazijos deleguota mokinių atstovė; 

1.3. Eglė Červinskaitė – Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorė, socialinių partnerių 

deleguota atstovė;  

1.4. Elmyra Jurkšaitienė – Tauragės Tarailių progimnazijos direktorė, mokyklų vadovų 

asociacijos deleguota atstovė; 

1.5. Ramutė Kulikauskienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

1.6 Rasa Raudonienė – Tauragės „Aušros“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė, deleguota pedagogų atstovė;  

1.7. Vaida Žalandauskienė – Tauragės „Aušros“ progimnazijos deleguota mokinių tėvų 

atstovė.  

2. S k i r i u Aušrą Noreikienę, Juridinio ir personalo skyriaus specialistę, komisijos 

sekretore. 

Šis potvarkis per tris mėnesius nuo tos dienos, kai darbo santykių dalyvis sužinojo ar turėjo 

sužinoti apie jo pažeistas teises, gali būti skundžiamas Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus 

darbo ginčų komisijai (Žemaitės g. 37, 72235 Tauragė) Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Dovydas Kaminskas 


