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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO
2020 m. gruodžio d. Nr. MTŠakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Konkurso
valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos
1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu, Šakių rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
kovo 20 d. sprendimu Nr. T-117 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“, 203 punktu,
o r g a n i z u o j u konkursą Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos direktoriaus
pareigoms eiti.
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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