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Didžiasalis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5

dalimi,

t v i r t i n u pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas

STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašą:

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

2. Skyriaus vedėjas;

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Direktorė Jelena Tumanovienė
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