
RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

2022 m. liepos  d. Nr.   A1

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr.

405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 40 punktu ir Raseinių pagalbos šeimai

namų nuostatų 29.2 punktu:

1. S u d a r a u vienerių metų laikotarpiui iki 2023 m. liepos 22 d. globėjo (rūpintojo) parinkimo

vaikui komisiją:

Gintarė Banytė - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Raseinių rajone vyr. specialistė;

Modesta Čėsnienė - Raseinių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos

skyriaus vyr. specialistė;

Regina Juškienė - Raseinių pagalbos šeimai namų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos atestuota socialinė darbuotoja;

Ramutė Linkienė - Raseinių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos

skyriaus  vyr. specialistė;

Deimantė Užumeckienė - Raseinių pagalbos šeimai namų Valstybės vaiko teisių

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuota socialinė darbuotoja.

2. P a v e d u  globėjo (rūpintojo) parinkimo komisijos narius su įsakymu susipažinti pasirašytinai.

Direktorė                                 Ina Norkevičienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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