
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S 

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 25 D.

SPENDIMO NR. B-TS-217 „DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS

KOMISIJOS SUDARYMO” PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. B-TS-1198

Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 11

d. raštą Nr. (37)(2.10)SD-V-16 „Dėl delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisiją“,

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.

B-TS-217 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ 1.5 papunktį: vietoje

žodžių „Šarūnė Kamaitytė“ įrašyti žodžius „Rita Viktoravičienė“.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29

d. sprendimą Nr. B-TS-907 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d.

sprendimo Nr. B-TS-217 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“

pakeitimo“. 

Šis sprendimas 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.

Savivaldybės meras                                                                             Algirdas Neiberka
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