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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO
MOKYMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2020 m. gruodžio d. Nr. MTŠakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20
straipsnio 5 dalimi, Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2020 m. kovo
20 d. sprendimu Nr. T-117 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“,
203 ir 204 punktais bei esant rašytiniams sutikimams:
1. S u d a r a u savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo darbo
grupę:
Tatjana Vrubliauskienė – Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo suaugusiųjų
švietimo koordinatorė, darbo grupės pirmininkė;
Margarita Liukaitienė – Šakių Trečiojo amžiaus universiteto vadovė;
Diana Jazukevičienė – Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos logopedė, l.e. tarnybos
direktorės pareigas;
Aldona Stasiulienė – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos SADM Šakių skyriaus
vedėja;
Rima Vasaitienė – Zanavykų muziejaus direktorė;
Kristina Lebedžinskienė – Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Aušra Mockevičiūtė – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono
policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 18 d.
potvarkį Nr. MT-55 „Dėl savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi darbo
grupės sudarymo“.
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo potvarkio pasirašymo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas.
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