
 
 

KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR  

VYKDYMO LAIKO, PAKEITIMO, VYKDYMO KOMISIJOS ATŠAUKIMO 

 

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. V1-59 

Klaipėda 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

kovo 13 d. Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d.              

įsak. Nr. V - 960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos 

egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 „Dėl 

rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ įsakymais bei 

2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo 23 punktu:  

1. N u s t a t a u  lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo nuotoliniu būdu laiką 

– 2020 m. balandžio 24, 27, 28, 29, 30 d.  

2 . S k i r i u  vertinimo komisiją (priedas). 

3. P a v e d u :  

 3.1. Zitai Solovjovai, mokymo dalies administratorei, parengti įskaitai vykdyti 

reikalingas patalpas; 

3.2. Stanislovui Momkui, IT specialistui, parengti kompiuterinę techniką, programinę 

įrangą ZOOM įskaitos vykdymo skaitmeniniam garso ir vaizdo įrašymui centre, įrašus įkelti į  

USB laikmenas; 

3.3. Lina Šaparauskienei, gimnazijos skyriaus vedėjai, USB laikmenas su garso ir 

vaizdo įrašais saugoti 6 mėnesius. 

4. A t š a u k i u  2020 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. V1-32 „Dėl lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijos skyrimo“ paskirtus 

vykdytojus. 

  

  

Direktorė       Violeta Petrušienė

     

 

 Su Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 

įskaitos programa, bendromis viešojo kalbėjimo procedūromis, egzaminuojančių ir vertinančių 

mokytojų funkcijomis susipažinau: 

 

 

Parengė 

Gimnazijos skyriaus vedėja 

 

Lina Šaparauskienė 

2020-04-07 



Klaipėdos technologijų mokymo centro direktoriaus 

2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V1-59 

priedas  

 

2020 METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS VERTINIMO KOMISIJA 

Data Įskaitos  

trukmė 

Grupė Mok. 

sk. 

Ruošimosi 

patalpa 

Atsakinėjimo 

patalpa 

Vertinimo grupė Komisijos 

pirmininkas Vertintojas Egzaminuotojas  

2020-04-24 9.00–14.30 3K-17 19 Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

Vilija Šeputienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

Dalia Brazdauskienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

metodininkė 

Albertina 

Kemežienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 2020-04-27 9.00–10.40 3K-17 5 Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

 

Vilija Šeputienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė  

 

Dalia Brazdauskienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

metodininkė 11.00–14.20 3F-17 

3S-110 

3 

7 

Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

 

2020-04-28 9.00–15.00 3K-18 17 Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

Dalia Brazdauskienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

metodininkė 

Vilija Šeputienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

2020-04-29 9.00–14.40 

 

3D-12 

 

16 Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

Dalia Brazdauskienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

metodininkė 

Vilija Šeputienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

2020-04-30 9.00-15.40 3M-3 17 Nuotoliniu 

būdu 

Nuotoliniu 

būdu (402) 

Dalia Brazdauskienė, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoja 

metodininkė 

Vilija Šeputienė, lietuvių 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

 

__________________________________________ 


