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ĮSAKYMAS 

DĖL ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO TAURAGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE KOORDINAVIMO 

KOMANDOS SUDARYMO 

 

2022 m. spalio  13 d. Nr. 5- 894 

Tauragė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. vasario 4 d. 

raštą Nr. SD-402(1.6E) „Dėl informacinių renginių savivaldybių komandoms įgyvendinant projektą 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)“, į Aldonos 

Pocienės, Ritos Poškienės, Vitalijos Kalašinskienės, Ritos Katauskienės, Daivos Kiniulienės, Linos 

Trijonienės, Jurgos Beitienės, Dianos Lebedžinskienės, Aušros Bambalienės, Rasos Skrodenienės, 

Vaidos Baršienės, Ramutės Ruikienės, Vijolytos Bivainienės, Rasos Žilakauskienės sutikimus:  

  1. S u d a r a u atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Tauragės  rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimo komandą (toliau – koordinavimo komanda):  

1.1 Rita Katauskienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė 

(komandos vadovė); 

1.2. Daiva Kiniulienė - Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkė 

(sekretorė); 

1.3. Aušra Bambalienė – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

1.4. Vaida Baršienė – Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

1.5. Jurga Beitienė – Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

1.6. Vijolyta Bivainienė – Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

1.7. Vitalija Kalašinskienė – Tauragės „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 



1.8. Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė; 

1.9. Diana Lebedžinskienė – Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

1.10. Aldona Pocienė – Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

1.11. Rita Poškienė – Tauragės „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui; 

1.12. Ramutė Ruikienė – Tauragės profesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus vedėja; 

1.13. Rasa Skrodenienė – Tauragės suaugusiųjų mokymo centro pavaduotoja ugdymui; 

1.14. Lina Trijonienė – Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

1.15. Rasa Žilakauskienė - Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

2. Į p a r e i g o j u koordinavimo komandą Nacionalinės švietimo agentūros nurodytais 

terminais parengti savivaldybės veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimui savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir koordinuoti atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimą.  

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 5-240  „Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 

Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimo komandos sudarymo“ su 

visais pakeitimais ir papildymais.  

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto 

g. 37, Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 

Pylimo g. 9, Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė  

   

 

 


