Elektroninio dokumento nuorašas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS
SUDARYMO
2020 m. spalio 30 d. Nr. T1-285
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies
4 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 30 straipsnio 2
dalimi ir 33 straipsniu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2020 m.
rugsėjo 11 d. raštą Nr. SD-274 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sudaryti 5 metų laikotarpiui viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų
tarybą:
1.1. Sandra Sodytė – viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės Darbo tarybos paskirtas
asmuo;
1.2. Artūras Mikalauskas – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (Šilalės rajono savivaldybės tarybos)
paskirtas asmuo;
1.3. Tadas Sadauskis – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešosios įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (Šilalės rajono savivaldybės tarybos)
paskirtas asmuo;
1.4. Arūnas Aleksandravičius – Šilalės rajono savivaldybės tarybos paskirtas asmuo;
1.5. Valentinas Žiogas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos paskirtas asmuo.
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos
apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio
teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio
sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

âLODOơVUDMRQRVDYLYDOG\Eơ

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

'ơOYLHãRVLRVƳVWDLJRVâLODOơVUDMRQROLJRQLQơVVWHEơWRMǐ
tarybos sudarymo

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-10-30 11:48 Nr. T1-285

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

Algirdas Meiženis Meras

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2020-11-03 13:57

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-10-31 14:32 - 2024-10-29 23:59

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

0

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

0

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20201030.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir QXRUDãąVXIRUPDYR6LVWHPRV
MąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV
Administratorius
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

