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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Anykščių

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1–TS–109 „Dėl Anykščių rajono

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu, 11.3, 13.2,

13.3. papunkčiais, atsižvelgdama į 2016 m. gruodžio 28 d. Anykščių socialinės gerovės centro

raštą „Dėl deleguoto asmens pakeitimo“, 2017 m. vasario 14 d. Anykščių naujų vėjų

bendruomenės prašymą „Dėl deleguoto asmens pakeitimo“ bei 2017 m. kovo 14  d. Anykščių

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštą Nr. 1-SD-722 „Dėl Savivaldybės

administracijos atstovo delegavimo į Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų

tarybą“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr.

1–TS–244 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties

patvirtinimo“:

 1. 1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. Irma Laurinavičiūtė, Anykščių naujų vėjų bendruomenės pirmininkė, švietimo

veiklos srities nevyriausybinių organizacijų atstovė (jai sutikus)“;

2.  1.5. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.5. Sigitas Petravičius, Anykščių socialinės gerovės centro vadovas, socialinės veiklos

srities nevyriausybinių organizacijų atstovas (jam sutikus )“;

3. 1.11. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.11. Ramūnas Blazarėnas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

pavaduotojas (deleguotas)“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Meras                                                                                                                  Kęstutis Tubis
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