
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S 

DĖL LĖŠŲ ŠEIMOS STIPRINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTAMS

FINANSUOTI PASKIRSTYMO

2022 m. liepos     d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

ir 4 punktais, Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. B-ĮV-567 „Dėl

Šeimos stiprinimo programos priemonių projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės

lėšomis, pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu ir

atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisijos 2022 m. liepos 4 d. protokolą

Nr. KR-1,

p a s k i r s t a u lėšas šiems Šeimos stiprinimo programos priemonių projektams

finansuoti:

1. Vilkaviškio dekanato šeimos centro (kodas 185337753) projektui „Mūsų šeimų meilės

kalbos“ – 2000 Eur;

2. asociacijos šokio studijos „Šokantys bateliai“ (kodas 304404235) projektui „Vasara su

šeima“ – 1500 Eur;

3. Vilkaviškio savivaldybės Klausučių kaimo bendruomenės (kodas 185672374) projektui

„Tėvų ir vaikų stovykla“ 1500 Eur.

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

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

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Viešai skelbiamas

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

Gintarė Bagvilaitė
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