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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

vykdydama Suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos

karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-608 „Dėl

Suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorių:

1.1. organizuoti ir vykdyti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į

Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje;

1.2. užtikrinti, kad Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys suaugę asmenys gautų

informaciją apie mokymosi galimybes savivaldybėje;

1.3. užtikrinti, kad valstybės biudžeto skirtos lėšos suaugusių asmenų lietuvių kalbos

mokymui finansuoti būtų naudojamos lietuvių kalbos mokymui, kad visi suaugę asmenys, baigę

mokymosi programą, pasiektų A1/A2 arba aukštesnį kalbos mokėjimo lygį pagal Bendrųjų Europos

kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų kalbos mokėjimo lygius ir Valstybinės lietuvių

kalbos komisijos 2016 m. birželio 17 d. posėdyje aprobuotus lietuvių kalbos, kaip svetimosios,

mokėjimo lygių turinio aprašus.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 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 sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis
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