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Silales raj ono savivaldybes
administracij o s direktoriui
Silales rajono savivaldybds merui

REIKALAVIMAS

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINES PRIEZIUROS
ISTATYMO NR. X-1238 PAKEITTMO ISTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES IR.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINES PRIEZIURoS
ISTATYMO 28 STRAIPSNIO 1 PUNKTO IGYVENDINIMO
2017 m. spalio

l1

d.

Nr. 6- ^Aa

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZitros
istatymo Nr. X-123g
pakeitimo istatymu (toliau - Pakeitimo istatymas)
istatymq leide.las pakeite ir iSdeste nauja
redakcija Lietuvos R-espublikos vaiko minimalios ii vidutines prieZiuros
istatym4. pakeitimo
istatymas (i5skyrus 2 straipsnio 2 dall isigaliojo 2017 m.rugsejo I d.
Pakeitimo istatymo 2 straipsnio 2 dalis, kurioje inter alia nurodyta, kad, savivuldybirl
institaciios iki 2017 m. rugpifriio 3t d. priima iio
isnrymo igyvendinamuosius teisis oktur,
isigaliojo 2016m.liepos 16 d.
Siuo metu galiojandios redakcijos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines
prieZirlros istatymo 28 straipsnio 1 punkte nurodyta,
direktorius
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip vykd
priemonds
savivaldybeje, tvirtinc Vaiko minimalios ir vidutine
o poveikio
priemonds fgyvendinimo savivaldybeje organizavimo, koordinavimo ir kontrole
s tvarkoi apraiq,
parengtqpagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir nokslo ministro patvirtintas rekomendacijas.
Vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros priemoniq ai auklejamojo poveikio priemones
igyvendinimo savivaldybeje organizavimo, koordinavimo ir kontroles rektmendaciias Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministras patvirtino 2017 m.liepos 5 d.
,.Del
isakymu Nr. V-555
iemoniq ar auklejamojo poveikio priemones
navimo ir kontroles rekomendacijq patvirtinimo,..
administracing prieZilr4 nustatyta, kad Silales
ki Siol Vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros
priemoniq, auklejamojo poveikio priemonds igyvendinimo savivaldybeje orgairizavimo,
koordinavimo ir kontroles tvarkos apra5o nepatvirtino.
AtsiZvelgdama i tai, kas iSdestyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZiiiros istatymo 5 straipsnio 2 dalies I punktu,
ndinti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
imo istatymo 2 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos
Dros istatymo 28 straipsnio 1 punkte nustatltus
r vidutines prieZiuros priemoniq, auklejamojo

poveikio priemones igyvendinimo savivaldybeje organizavimo,
koordinavimo ir kontroles tvarkos
apraS4.

Apie priimt4 sprendim4 pra5au praneSti Vyriausybes atstovui per
10 dienq nuo jo
priemimo dienos.
prieZiflros
es tarybos

ikimais ir
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