Elektroninio dokumento nuorašas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 17
punktu, 4 ir 5 dalimis, Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų
finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra
valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“, 3.1 papunkčiu, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir
viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų
ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų
padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų
organizavimo nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d.
sprendimu Nr. T-348 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šakių rajono savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu ir 44.4
papunkčiu, Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šakių rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-419 „Dėl Šakių rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 215 ir 216 punktais, Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. AT-175 „Dėl delegavimo“:
1. K o n s t a t u o j u, kad 2022 m. vasario 11 d. konkursas viešosios įstaigos Šakių pirminės
asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti (pirmasis atrankos etapas) laikomas
neįvykusiu, kadangi nė vienas pretendentas Atrankos metu nesurinko daugiau kaip 6 balų.
2. S k e l b i u konkursą viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
direktoriaus pareigoms eiti (toliau – Konkursas).
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3. N u r o d a u atsakingu asmeniu už Konkurso procedūrų atlikimą Šakių rajono savivaldybės
administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą Gediminą
Morkeliūną.
Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo potvarkio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas.
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