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2019 m. rugsėjo  d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir

atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. rugsėjo 24 d. delegavimo

raštą Nr. SD-198:

1. S u d a r a u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją:

1.1. Rita Viktoravičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorė (komisijos pirmininkė);

1.2. Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininko

pavaduotoja);

1.3. Daiva Gvazdaitienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(komisijos sekretorė);

1.4. Simona Bikaitė, Socialinės pramos skyriaus vedėja, komisijos narė;

1.5. Gintarė Meškauskienė, Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės

prokuratūros prokurorė, komisijos narė; 

1.6. Sonata Damidavičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos

skyriaus Vilkaviškyje specialistė, komisijos narė; 

1.7. Rūta Kairienė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio

rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė;

1.8. Elena Savickienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė, komisijos narė;

1.9. Simona Marcinkaitė, Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos psichologė,

komisijos narė;

1.10. Žydrūnė Čekanavičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro narė, komisijos narė;

1.11. Laura Sadauskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

direktorė, komisijos narė; 

1.12. Gina Statkevičienė, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriaus pavaduotoja,

komisijos narė;

1.13. Rasa Blažaitienė, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja

Vilkaviškio rajono savivaldybėje, komisijos narė.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. B-ĮV-979 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą su

visais vėlesniais pakeitimais.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo 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

Elektroninio dokumento nuorašas



Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Administracijos direktorius                                                Vitas Gavėnas

Skelbiamas

Parengė

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo

koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Rita Viktoravičienė
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