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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO IŠ PAREIGŲ
2021 m. vasario d. Nr. ANaujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, 33 straipsnio 15 dalimi, remdamasi Papilės seniūnės Jūratės Šiurkuvienės 2021 m. vasario
17 d. prašymu Nr. TP-24 „Dėl atšaukimo iš seniūnaičio pareigų“:
1. A t š a u k i u Papilės seniūnijos Gumbakių seniūnaitijos seniūnaitę Jūratę Šiurkuvienę
iš Gumbakių seniūnaitės pareigų.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A-426 „Dėl seniūnaičių rinkimų rezultatų
patvirtinimo“ 1.1 papunktį.
3. N u r o d a u Informacinių technologijų skyriui ir Papilės seniūnijai paskelbti šį įsakymą
Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt ir Papilės seniūnijos interneto svetainėje
www.papile.lt .
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