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Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų

atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų

patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 29, 30, 36 punktais, Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų

neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 6 punktu ir atsižvelgiant į Neringos socialinių

paslaugų centro 2020 m. spalio 22 d. raštą PC1-121 „Dėl atstovo delegavimo“:

1. T v i r t i n u Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems

bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisiją (toliau – Komisija) šios sudėties:

1.1. Rasa Baltrušaitienė, Neringos socialinių paslaugų centro direktorė;

1.2. Jovita Beržinė, Neringos savivaldybės gydytoja;

1.3. Irmina Gedgaudienė, Neringos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja. 

1.4. Medūnė Marija Šveikauskienė, Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir

strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Audronė Tribulaitė, Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos

skyriaus vedėja.

2. S k i r i u :

2.1. Komisijos pirmininke Audronę Tribulaitę, Neringos savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus vedėją;

2.2. Komisijos pirmininko pavaduotoja Medūnę Mariją Šveikauskienę, Neringos

savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę;

2.3. Komisijos posėdžių sekretore Ignę Kriščiūnaitę, Neringos savivaldybės

administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę.

2.4. Neringos savivaldybės administracijos darbuotoja, vykdančia Nuostatų 22–24,

26–27, 30 punktus ir Tvarkos aprašo 11, 16 punktus, Sandrą Dargienę, Neringos savivaldybės

administracijos Socialinės paramos vyriausiąją specialistę.

Administracijos direktorius                                                                                        Egidijus Šakalys
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