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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2018 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-68 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. vasario

d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu,
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, Akmenės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos
plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatais, patvirtintais
Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-37(E) „Dėl Akmenės rajono
savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo
nuostatų patvirtinimo“,
p a k e i č i u Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario
23 d. įsakymo Nr. A-68 „Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų vertinimo komisijos
sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstau jį taip:
„1. S u d a r a u Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo projektų vertinimo komisiją
šios sudėties:
Vida Raubienė, Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė,
Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko
pavaduotojas,
Mantas Mačius, Akmenės rajono sporto centro direktorius,
Dalia Sketrė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė),
Vitalijus Sobenka, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos vyresnysis fizinio ugdymo
mokytojas.“
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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