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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2019 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A-95 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“
PAKEITIMO
2020 m. gruodžio
d. Nr.
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų
konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1
papunkčiu, Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų konkurso organizavimo ir projektų
finansavimo nuostatų, patvirtintų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. A-43 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų konkurso
organizavimo ir projektų finansavimo nuostatų patvirtinimo“, 29 punktu:
1. P a k e i č i u Administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A-95 „Dėl
socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (pakeitimas Administracijos direktoriaus 2020-11-27
įsakymu Nr. A-638) 2 punktą ir išdėstau jį taip:
„2. S u d a r a u šią Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos
komisiją:
Arnolda Ruškienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), komisijos pirmininkė,
Santa Gintauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio
vyriausioji specialistė, komisijos pirmininko pavaduotoja,
Sandra Stalerūnienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio
socialinė darbuotoja konsultantė, komisijos sekretorė,
Airida Čerpienė, Savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos
socialinio darbo organizatorė,
Aurelija Laurinaitienė, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams,
Zita Stanislauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė,
Ginta Sutkienė, Savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos socialinio
darbo organizatorė.“
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus Paslaugų poskyrio socialinei darbuotojai konsultantei Sandrai Stalerūnienei.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijai arba
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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