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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL 2021-10-14 POTVARKIO NR. 6-51 „DĖL KONKURSO KOMISIJOS
SUDĖTIES PATVIRTINIMO“
DALINIO PAKEITIMO
2021 m. spalio
d. Nr.
Širvintos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
i š d a l i e s k e i č i u Širvintų rajono savivaldybės mero 2021-10-14 potvarkiu Nr. 6-51
„Dėl konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ patvirtintą konkurso Širvintų sporto centro
direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudėtį. Į komisijos sudėtį vietoje komisijos pirmininkės
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės
įtraukiamas Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas Justinas Kontrimavičius, kuriam pavedama atlikti komisijos
pirmininko funkcijas.

Savivaldybės merė

Parengė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Gitana Buteikienė
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