
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL VITALIO BALSEVIČIAUS SKYRIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS

DIREKTORIAUS PAREIGAS

Nr. 
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16
punktu  ir  4  dalimi,  Lietuvos  Respublikos  darbo kodekso 33 straipsnio  2  dalimi,  67  straipsniu,
Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymo  59  straipsnio  1  dalimi,  atsižvelgdamas  į  Lietuvos
Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnybos  2021  m.  gruodžio  8  d.  raštą  Nr.  4-01-9248  „Dėl
informacijos  apie  Vitalį  Balsevičių  pateikimo“,  pretendentų  į  Šiaulių  Didždvario  gimnazijos
direktoriaus pareigas konkurso 2021 m. lapkričio 26 d. protokolą Nr. PRŽ-35 ir Vitalio Balsevičiaus
2021 m. gruodžio 9 d. prašymą:

1. S k i r i u  nuo 2022 m. sausio 1 d. Vitalį Balsevičių į Šiaulių Didždvario gimnazijos
direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą, penkerių metų kadencijai.

2. K e i č i u Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus Vitalio Balsevičiaus darbo sutarties
sąlygą – sutarties terminą iki 2026 m. gruodžio 31 d. 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo įteikimo dienos
paduodant skundą Darbo ginčų komisijai adresu: Dvaro g. 50, 76346, Šiauliai; ne vėliau kaip per
vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba  Regionų apygardos administraciniam
teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.
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