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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, 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.
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SUDARYMO

Šilalė

1. Parengto sprendimo projekto tikslas. Sudaryti 5 metų laikotarpiui viešosios

įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybą.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 3 dalies 4 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 30

straipsnio 2 dalimi ir 33 straipsniu. 

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Bus patvirtinta viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės

stebėtojų taryba

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Reikalinga

pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr.

T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“

su visais šio sprendimo pakeitimais.

....                              2020-10- 19                                          Aloyzas Vaičiulis
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