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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 kanclerio 2020 m. 

rugpjūčio 18 d. raštą Nr. SR-3794, Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacijos 

Klaipėdos skyriaus pirmininko 2020 m. spalio 27 d. raštą Nr. 2, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Aitvarėlis“ direktoriaus 2020 m. spalio 21 d. raštą Nr. (1.14.)-SI-45, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Klevelis“ tarybos pirmininko 2020 m. spalio 27 d. raštą Nr. V12-94: 

1. S u d a r a u  pretendentų Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ direktoriaus pareigoms 

eiti atrankos posėdžio komisiją: 

pirmininkė – Diana Paliūnaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

vyresnioji patarėja, jos nesant – Asta Ivanauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriato vyresnioji patarėja; 

sekretorė – Edita Dimšienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

nariai: 

Aušra Jablonskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ direktorė, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Klevelis“ socialinis partneris; 

Vijoleta Kabanova, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, pedagogų atstovė; 

Virginija Kazakauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus 

vyriausioji specialistė; 

Aušrinė Ogneva, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinio 

mama, vaikų atstovė; 

Rima Rupšienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė, Lietuvos ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė; 

Gintvilė Šimkonienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ „Varliukų“ grupės ugdytinio 

mama, tėvų atstovė. 

2. Į p a r e i g o j u  komisiją pretendentų Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ direktoriaus 

pareigoms eiti konkurso atrankos posėdį vykdyti 2020 m. lapkričio 27 d. nuo 10 val. 
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