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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. vasario 4 d. raštą Nr. SD-402(1.6
E) „Dėl informacinių renginių savivaldybių komandoms įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo
turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)“,
t v i r t i n u šios sudėties Ugdymo turinio atnaujinimo komandą Pakruojo rajono
savivaldybėje (toliau – komanda):
1. Rima Juozapavičienė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė,
komandos vadovė;
2. Rima Leimontienė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė,
ugdymo turinio atnaujinimo koordinatorė, komandos narė;
3. Jūratė Morkūnaitė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė,
komandos narė;
4. Gražina Plungienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė, komandos narė;
5. Rasa Bertulienė – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas, komandos narė;
6. Rasa Augustinaitienė – Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, komandos narė;
7. Daiva Danielienė – Linkuvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos
narė;
8. Aida Stakutienė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja,
komandos narė;
9. Lina Rutkevičienė – Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, komandos narė;
10. Rita Vičiuvienė – Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė, komandos
narė.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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