
GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI 

KOMISIJOS SUDARYMO

2022 m. rugsėjo 9 d.  Nr. (1.9.E) V-

Gargždai

Vadovaudamasi Vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m.

birželio 29 d. nutarimo Nr. 688 redakcija), Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos

vaikui komisijos darbo reglamento, patvirtinto Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022

m. rugsėjo 5 įsakymu Nr. (1.9.) V-83, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir

socialinės apsaugos skyriaus 2022-09-07 raštu Nr. SSA2-147 „Dėl komisijos narių delegavimo“ bei

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2022-09-08 raštu Nr. 5SD-4910 „Dėl komisijos

narių delegavimo“:

1. S u d a r a u vienerių metų kadencijai iki 2023 m. rugsėjo 12 d. šios sudėties Globėjo

(rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Sigita Tverskienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės

apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Sigitos Tverskienės atostogų, ligos, komandiruočių

laikotarpiu, ją pavaduoja Silvija Paulienė - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos

ir socialinės apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė);

1.2. Valdas Rimkus - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos rajone

vyriausiasis specialistas (Valdo Rimkaus atostogų, ligos, komandiruočių laikotarpiu, jį pavaduoja

Kristina Siminauskienė - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos rajone

vyriausioji specialistė);

1.3. Odeta Preikšaitienė – Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Globos centras socialinė

darbuotoja (Tarnybos atestuotas asmuo) (Odetos Preikšaitienės atostogų, ligos, komandiruočių

laikotarpiu, ją pavaduoja Ramunė Ramonienė - Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Globos

centras socialinė darbuotoja (Tarnybos atestuotas asmuo).

2. Į p a r e i g o j u Komisiją vadovautis Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos

vaikui komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022

m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. (1.9.) V-83.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 12 dienos.

Direktorė                                              Viktorija Lygnugarienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Gargždų socialinių paslaugų centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO LIKUSIAM

BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI KOMISIJOS SUDARYMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-09-08 Nr. V-88

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Viktorija Lygnugarienė Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-08 17:08

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2020-10-12 16:18 - 2022-10-12 16:18

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220908.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-20)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-09-20 nuorašą suformavo Indrė Beržanskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




