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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi,
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, kultūros ir sporto
ministro 2022 m. sausio 31 d. Nr. V- 137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“
12.2 papunkčiu, bei atsižvelgdamas į Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.
kovo 4 d. įsakymą Nr. AT-184 „Dėl delegavimo į mero potvarkiu sudaromą darbo grupę“,
s u d a r a u rajono savivaldybės švietimo pažangos plano rengimo, plano įgyvendinimo bei
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimo darbo grupę:
Darius Jakavičius

– Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
darbo grupės pirmininkas;

Darius Aštrauskas

– Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas;

Ingrida Kasparavičienė

– Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintaras Demenius

– Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jolita Leščinskaitė

– Griškabūdžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;

Birutė Adomavičienė

– Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja;

Alina Staniulienė

– Lukšių Vinco Grybo gimnazijos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja;

Irena Piečiukaitienė

– Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja;

Vilma Frančiakienė

– Šakių „Varpo“ mokyklos mokytoja metodininkė.
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