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DĖL KANDIDATO SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

VARDUI GAUTI VARDO SUTEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VISAGINO LIGONINEI

2020 m. balandžio ___ d. Nr. PV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies

11 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio

2 dalimi, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto

Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-225 „Dėl Skaidrios asmens

sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 16 punktais,

atsižvelgdamas į komisijos, sudarytos Visagino savivaldybės mero 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu

Nr. PV-E-29 „Dėl komisijos Visagino savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų

atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams įvertinti

sudarymo“, 2020 m. kovo 19 d. išvadą Nr. 9-288,

s u t e i k i u vienerių metų laikotarpiui viešajai įstaigai Visagino ligoninei kandidato

skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti vardą.

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos   administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo   nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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