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Atsižvelgdamas  į  projektuose  dalyvaujančių  institucijų  ir  partnerių  siūlymus,  taip  pat

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d.

įsakymu  Nr.  V-852  „Dėl  Ugdymo  plėtotės  centro,  Specialiosios  pedagogikos  ir  psichologijos

centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro,

Švietimo  informacinių  technologijų  centro  ir  Nacionalinės  mokyklų  vertinimo  agentūros

reorganizavimo“  patvirtintų  Nacionalinės  švietimo  agentūros  nuostatų  14.5  punktu,  keičiu

Nacionalinės  švietimo  agentūros  2020  m.  sausio  24  d.  direktoriaus  įsakymą  Nr.  VK-33  „Dėl

Nacionalinės  švietimo  agentūroje  vykdomų  Europos  Sąjungos  paramos  fondų  finansuojamų

projektų priežiūros komitetų sudarymo bei jų veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):

1. Įsakymo  1.1 punktą p a p i l d a u asmenimis: 

- „Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacija;

- Elena Pelakauskienė, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija;

- Vidmantas Jurgaitis, Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius;

- Eduardas Daujotis, Infrastruktūros plėtros departamento direktorius;

-  Albina Vilimienė, Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos įsivertinimo

ir tobulinimo skyriaus vedėja.“

2. Įsakymo 1.2 punkte i š b r a u k i u  Miglą Pinkevičienę, Bendrųjų reikalų departamento

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. Įsakymo 1.3 punktą p a p i l d a u asmeniu:
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- „Ričardas  Šokaitis,  Centrinės  projektų  valdymo  agentūros  Struktūrinių  ir

investicijų fondų projektų II departamento Švietimo projektų skyriaus viršininko

pavaduotojas“

bei  i š b r a u k i u:

- „Vaida Paukštė, Lietuvos informatikos mokytojų asociacija“.

4. Įsakymo 1.5 punktą  p a p i l d a u  asmeniu: 

- „Vaida Paukštė, Lietuvos informatikos mokytojų asociacija“

bei  i š b r a u k i u  asmenis: 

„Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacija;

- Elena Pelakauskienė, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija.“

5. Įsakymo 1.7 punktą  p a p i l d a u  asmeniu: 

- „Ričardas  Šokaitis,  Centrinės  projektų  valdymo  agentūros  Struktūrinių  ir

investicijų fondų projektų II departamento Švietimo projektų skyriaus viršininko

pavaduotojas.“ 

6. Įsakymo 1.8 punkte  i š b r a u k i u  Miglą Pinkevičienę, Bendrųjų reikalų departamento

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę.

7. Įsakymo 1.9 punktą  p a p i l d a u  asmeniu:

- „Ričardas  Šokaitis,  Centrinės  projektų  valdymo  agentūros  Struktūrinių  ir

investicijų fondų projektų II departamento Švietimo projektų skyriaus viršininko

pavaduotojas.“

8. Įsakymo 1.10 punktą  p a p i l d a u  asmeniu: 

- „Eduardas Daujotis, Infrastruktūros plėtros departamento direktorius.“

9. P a v e d u:

9.1.  Bendrųjų reikalų departamento Kanceliarijos ir dokumentų valdymo skyriui su

šiuo įsakymu supažindinti  visus  Nacionalinės  švietimo agentūros  departamentų

direktorius, jų pavaduotojus, skyrių vedėjus ir jų pavaduotojus, projektų vadovus; 

9.2. skyrių  vedėjamas  ir  projektų  vadovams  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  visus

suinteresuotus darbuotojus.

Ugdymo turinio departamento direktorius,
l. e. direktoriaus pareigas                                               Vaino Brazdeikis
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