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DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BAZINĖS
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. ISAK -286 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“ patvirtintų Valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikavimo komisijos nuostatų 6 ir 7 punktais ir atsižvelgdama į Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo
švietimo centro 2019 m. lapkričio 18 d. raštą Nr. S-302 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir
Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo bazinės mokyklos
paskyrimo ir valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo“:
1. S u d a r a u Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisiją (toliau – komisija):
1.1. Rima Juozapavičienė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė,
komisijos pirmininkė;
1.2. Rasytė Ašmenavičienė – Linkuvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
komisijos narė;
1.3. Regina Gasparavičienė – Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė, komisijos narė;
1.4. Valda Juknienė – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė, komisijos narė;
1.5. Gražina Kairiūkštienė – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja
metodininkė, komisijos narė;
1.6. Rima Leimontienė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė,
lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos narė;
1.7. Rita Nikalajevienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, komisijos narė.
2. S k i r i u Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrą bazine mokykla organizuoti ir
vykdyti Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus.
3. Pripažįstu netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. AV-748 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo bazinės mokyklos
paskyrimo ir Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas
(prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312
Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai ) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo
individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Administracijos direktorė
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