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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL NEPRIKLAUSOMŲ RECENZENTŲ GRUPĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS
PROGRAMOMS VERTINTI SUDARYMO

2020 m. balandžio
d. Nr. B-ĮVVilkaviškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. ISAK-805 ,,Dėl vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. ISAK-2960
redakcija), 15 punktu ir Vilkaviškio rajono vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos
aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. B-ĮV-319 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo
konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu:
1. S u d a r a u nepriklausomų recenzentų grupę Vaikų socializacijos programoms vertinti:
1.1. Daiva Gvazdaitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
1.2. Rita Viktoravičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
1.3. Danguolė Gudeliauskienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
1.4. Raimonda Skripkiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
1.5. Justė Bačinskienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. B-ĮV-400 „Dėl recenzentų grupės Vaikų
socializacijos programoms vertinti sudarymo“ su pakeitimais.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės
al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu:
A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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