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Druskininkai

Vadovaudamasi viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės įstatų, patvirtintų Druskininkų

savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-121 „Dėl viešosios įstaigos

Druskininkų ligoninės įstatų tvirtinimo“, 38.14 papunkčiu, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės

direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės mero 2019 m. gegužės 8 d.

potvarkiu Nr. M3-12 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigybių aprašymų“, 8.2 papunkčiu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19

straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis:

p a k e i č i u 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. TV-74 „Dėl viešosios įstaigos

Druskininkų ligoninės nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ ir jo 1 ir 2 punktus išdėstau

nauja redakcija:

1. S u d a r a u viešosios įstaigos Druskininkų ligoninė Viešųjų pirkimų komisiją (toliau

– Komisija):

Komisijos pirmininkas – Inga Balčiūnienė, viešųjų pirkimų specialistė, jai nesant

komisijos pirmininko pareigas vykdo Jurgita Matuliauskienė, stacionarinio ir ambulatorinio gydymo

koordinatorė, o nesant jų abiejų komisijos pirmininko pareigas vykdo direktoriaus pavaduotojas

Renaldas Viščinis.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Matuliauskienė, stacionarinio ir

ambulatorinio gydymo koordinatorė.

Nariai: Karolina Daukšienė – personalo specialistė;

Laima Ridziauskienė – slaugos administratorė;

Jurgita Cikockaitė – ekonomistė;

Gintautas Salatka – techninės ir ūkinės tarnybos vedėjas;

Nesant komisijos nariams Laimai Ridziauskienei ir Gintautui Salatkai, jų pareigas

vykdo Daiva Kaknevičienė, sekretorė-referentė ir Jurgita Vyšniauskienė, vyriausioji finansininkė.

Nesant komisijos nariams Daivai Kaknevičienei ir Jurgitai Vyšniauskienei, jų pareigas

vykdo Ingrida Gerasimavičienė sveikatos statistikė ir Kristina Pavilonienė, vyresnioji buhalterė-

apskaitininkė.“

2. Komisijos sekretore skiriu Komisijos narę Karoliną Daukšienę, personalo specialistę,

o jos tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai ji negali eiti pareigų –

Komisijos narę, Jurgitą Cikockaitę, ekonomistę.

Šis sprendimas per tris mėnesius (dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų

nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo) arba per vieną mėnesį (dėl neteisėto nušalinimo, neteisėto

atleidimo iš darbo) nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus

(atsiskaitymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Darbo ginčų

komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus (Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2, 62113

Alytus), o jeigu jos sprendimas netenkintų, - Regionų apygardos administracinio teismo Kauno

rūmams (A. Mickevičiaus g. 8 A, 44312 Kaunas).
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