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Nr.
Klaipėda
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“, 11 punktu:
1. S u d a r a u pretendentų biudžetinės įstaigos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro
direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisiją:
pirmininkė – Asta Dirgėlienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja;
sekretorė – Edita Dimšienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo
skyriaus vyriausioji specialistė;
nariai:
Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
Asta Ivanauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyresnioji
patarėja;
Modestas Vitkus, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretorius.
2. Į p a r e i g o j u komisiją pretendentų į Klaipėdos miesto biudžetinės įstaigos Klaipėdos
kultūrų komunikacijų centro direktoriaus pareigas atrankos posėdį vykdyti 2021 m. sausio 15 d. nuo
10.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ir nuotoliniu būdu.
Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas
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