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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK286 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų
organizavimo ir vykdymo“, 6, 7 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 10 d.
sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl pavedimo Osvaldui Šarmavičiui eiti Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktu:
1. S u d a r a u Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisiją:
1.1. Komisijos pirmininkė – Zoja Masteikienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Nariai:
1.2. Mindaugas Armonas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos istorijos mokytojas
metodininkas;
1.3. Birutė Jankauskienė, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė;
1.4. Regina Kelpšienė, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorijos mokytoja
metodininkė;
1.5. Rasutė Mažrimienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė;
1.6. Aldona Špečkauskienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja;
1.7. Sauga Vaičikauskienė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė.
2. S k i r i u Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją bazine mokykla valstybinės kalbos
mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminams organizuoti ir vykdyti.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. DĮV-549 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo
komisijos sudarymo ir bazinės mokyklos skyrimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui
(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo
suinteresuotam asmeniui dienos.
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