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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 

2 ir 16 punktais, 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“ (toliau tekste – 

Aprašas), 5, 15, 19, 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2021-08-02 raštą Nr. SR-3248 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į 

viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisijas teikimo“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 

2021-07-20 raštą Nr. LMVA-41 „Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigos vadovo konkurso 

komisijos narius“, Palangos pradinės mokyklos 2021-09-13 raštą Nr. (1.9.)-D3-168 „Dėl kandidatų į 

komisijos narius teikimo“, Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos 2021-09-13 raštą Nr. (1.11.) „Dėl 

kandidato į komisijos narius delegavimo“: 

1. S u d a r a u  Konkurso Palangos pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 

komisiją: 
Laimutė Benetienė – Palangos pradinės mokyklos socialinio partnerio atstovė, Palangos 

Vlado Jurgučio progimnazijos direktorė; 

Renida Gaidžiūnienė – Palangos pradinės mokyklos tėvų bendruomenės atstovė; 

Monika Kalinina – Palangos pradinės mokyklos tėvų bendruomenės atstovė; 

Petras Kaminskas – Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir 

personalo skyriaus vedėjas; 

Lina Kantautienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė; 

Nomeda Maksvytienė – Palangos pradinės mokyklos pedagogų bendruomenės atstovė, 

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Alvydas Milinis – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas, Palangos 

sanatorinės mokyklos direktorius. 

2. P a s k i r i u  Petrą Kaminską Konkurso Palangos pradinės mokyklos direktoriaus 

pareigoms eiti komisijos pirmininku. 

3. Pavedu Laimutei Benetienei atlikti Konkurso Palangos pradinės mokyklos 

direktoriaus pareigoms eiti komisijos pirmininko funkcijas, Petrui Kaminskui dėl svarbių priežasčių 

negalint dalyvauti komisijos darbe. 

4. Įpareigoju  šio potvarkio 1 punkte nurodytus Komisijos narius gavus šį potvarkį 

nedelsiant pasirašyti Konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti komisijos nario pasižadėjimą 

(Aprašo 5 priedas) ir tiesiogiai arba elektroniniu paštu personalas@palanga.lt skenuotą arba 

fotografuotą pateikti konkurso komisijos sekretoriui Palangos miesto savivaldybės administracijos 

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiajam specialistui Raimondui Andziuliui. 
 

 

Mero pavaduotojas, 

pavaduojantis Merą    Rimantas Antanas Mikalkėnas 


