
 

   
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 
 

POTVARKIS 
DĖL KONKURSO PASVALIO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS 

EITI KOMISIJOS SUDARYMO  
 

2021 m. sausio 18 d. Nr. MV-2 
Pasvalys 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 
nutarimo Nr. 1225 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 
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“ (Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-719 redakcija) 
(su visais aktualiais pakeitimais), (toliau – Aprašas) 51, 15, 18, 19 ir 26 punktais, Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-101 „Dėl viešo konkurso Pasvalio 
sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“:  

1. S u d a r a u  konkurso Pasvalio sporto mokyklos (toliau – Mokykla) direktoriaus pareigoms 
eiti komisiją (toliau – komisija): 

1.1. dr. Gvidas Vilys − komisijos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 

1.2. Sigitas Mitrochinas − komisijos narys, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius, deleguotas Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos; 

1.3. Meilė Labeikytė – komisijos narė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės 
skyriaus vyriausiojo specialistė, deleguota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos; 

1.4. Regina Šatienė – komisijos narė, Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė, Mokyklos 
socialinio partnerio atstovė; 

1.5. Arvydas Daugis – komisijos narys, Mokyklos rankinio mokytojas-metodininkas, 
deleguotas Mokyklos bendruomenės, pedagogų atstovas; 

1.6. Audrius Mažuolis – komisijos narys, deleguotas Mokyklos bendruomenės, tėvų atstovas; 
1.7. Ligita Vošterienė – komisijos narė, atstovaujanti Mokyklos mokinei Emai Vošterytei, 

deleguota Mokyklos bendruomenės. 
2. S k i r i u  komisijos sekretore Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir 

personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Gesevičienę. 
 3. P a v e d u  konkursą Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizuoti 2021 
m. sausio 27 d. 9.00 val. Aprašo nustatyta tvarka nuotoliniu būdu, kai visi komisijos nariai, stebėtojai 
ir pretendentai atrankos posėdyje dalyvauja nuotoliniu vaizdo būdu.   

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 

Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 
 


