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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL KONKURSO SKELBIMO IR PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDO NUSTATYMO
2021 m. vasario d. Nr. MTŠakiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16
punktu, Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose
valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar
savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“, 3.1 papunkčiu, 4 punktu, Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-419 „Dėl
Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 215 punktu:
1. S k e l b i u konkursą Šakių kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti.
2. N u s t a t a u pretendentų atrankos būdą – testą žodžiu (pokalbį).
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo potvarkio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas.
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