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DĖL LEIDIMO ATSTOVAUTI

Atsakydamas į Jūsų 2021 m. sausio 13 d. prašymą „Dėl delegavimo į NVO tarybą“,

informuoju, kad vadovaudamasis Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų

tarybos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimu Nr. B-TS-1090 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų

tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d.

sprendimo Nr. B-TS-371 redakcija), 15 punktu ir atsižvelgdamas į 2021 m. sausio 7 d. Vilkaviškio

rajono kaimo bendruomenių sąjungos raštą Nr. S-01-07 „Dėl delegavimo į Vilkaviškio rajono

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą“, neprieštarauju, kad Vilkaviškio rajono

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje atstovautumėte Vilkaviškio rajono kaimo

bendruomenių sąjungą. 

Savivaldybės meras                        Algirdas Neiberka

Jurga Grigaliūnaitė, tel. (8 342) 60 199, el. p. jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt
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