
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ SOCIALIZACIJOS KONKURSO PROGRAMŲ RĖMIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ

PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO

2018 m. balandžio       d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų

rėmimo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus  2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. B-ĮV-309, 18 punktu:

1. S u d a r a u vaikų socializacijos konkurso programų rėmimui skirtų lėšų paskirstymo

komisiją:

1.1. Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotoja (pirmininkė);

1.2. Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros

ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);

1.3. Alma Finagejevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo,

kultūros ir sporto skyriaus vedėja;

1.4. Asta Gudaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus

vyriausioji specialistė;

1.5. Ernestas Rutkauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus

vyriausiasis specialistas.

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

direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. B-ĮV-659 „Dėl savivaldybės lėšų, skirtų vaikų

socializacijos (prevencijos) programoms, paskirstymo komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: 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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Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-04-12 12:21
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Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2017-04-24 09:10 - 2020-04-23 09:10

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Širvienė Vyriausiasis specialistas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-04-12 13:03

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A
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-
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