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d. Nr. 1-AĮAnykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
3 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsnio 2 ir 3 dalimi ir 176 straipsnio 2 dalimi,
bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos 2021 m. sausio 22
d. prašymą ir į tai, kad baigiasi Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos
kadencija:
1. S u d a r a u Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų
komisiją:
1.1. Algirdas Balaišis, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
1.2. Rasa Matiukienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė;
1.3. Loreta Pesliakienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė;
1.4. Laima Repečkienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
2. Į p a r e i g o j u Darbo tarybos rinkimų komisiją pradėti Darbo tarybos rinkimų
organizavimą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio
teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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