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VIESOSIOS ISTAIGOS KLAIPEDOS MEDICININBS
SLAUGoS LIGoNINES ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

s

slaugos ligonine yra Lietuvos nacionalines
turto ir leSq isteigta vie5oji sveikatos prieZiuros

nti asmens sveikatos prieZiDros paslaugas pagal
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
vos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos

os sveikatos draudimo

ir kitais istatymais, teises

ines slaugos ligonine.
141 Klaipeda, Lietuvos Respublika.

7.

{staigos steigeja

-

Klaipedos miesto savivaldybes taryba.
ribotos civiiines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
turintis [kini, finansini, organizacini ir teisini savarankiskum4,
savo antspaud4, s4skaitas bankuose.
fstaiga pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. fstaigos auinint ai (savininkas) pagal
istaigos prievoles atsako tik ta suma, kuri4 inese !
lstaigos turt4. {staiga neatsako uZ istaigos
dalininkq (savininko) isipareigojimus.
10. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais.

8' {staiga yra pelno nesiekiantis

9'

II. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSL AT,IJZDAVINIAI, SRITYS IR RUSYS

-

Lietuvos gyventojq sveikatos stiprinimas, prieinamos
veikatos prieZi[ros paslaugq suteikimas, dalyvavimas
ntojq sergamumo ir mirtingumo maZinimo r.iklo.l".

ti
Liet
ir

12'l'

uZtikrinti

valdym4;

ir

nuolat gerinti teikiamq sveikatos prieZiuros paslaugq kokybg

12.2. diegti naujausias

ir

jos

medicinines technologijas;
mQ,

jq apimti ir asortiment4;

4lygas;
AS;

l2'8'
dalyvis;

itvirtinti nuostat4, kad pacientas -

obulejim4;
vvuma:
pats svarbiausias sveikatos prieZiuros proceso

12.9. didinti

darbuotojq motyva
12.10. siekti didesnes mokslo
Saliq ir Lietuvos Respublikos
I2.ll. vystyti
13. Pagrindine
pirminio ir antrinio

ir
universite

,

tr''

racijos, stiprinant rySius su uZsienio
lstaigomis;

ir

organizuoti
teikti specializuotas kvalifikuotas
prieZiuros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) bei

socialines paslaugas visos Lietuvos gyventojams ir kitq Saliq gyventojams, pasirinkusiems 5i4
istaig4. Sios paslaugos teikiamos istaigoje, adresu: K. Donelaidio g. 15, gTl4l Klaipeda, Lietuvos
Respublika, bei pacientq namuose.
14. Pagrindines istaigos veiklos ruSys:
14.1. asmens sveikatos prieZi[ros ir socialiniq paslaugq teikimas:
14.l.l. bendrosios paskirties ligoniniq veikla;
14.I.2. slaugos ligoniniq veikla;
14.1.3. gydytojq specialistq veikla;
14.1.4. bendrosios praktikos gydytojq veikla;
14.1.5. medicinos laboratorijq veikla;
14.1.6. kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla;
14.I.7. kita stacionarine globos veikla;
14.1.8. stacionarine pagyvenusiq ir neigaliq asmenq globos veikla;
14.1.9. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
14.2. krta asmenq aptarnavimo veikla;
14.3. personalo darbo ir poilsio s4lygas gerinanti veikla;
14.4. pacientq sveikatos prieZilros s4lygas gerinanti veikla;
1 4. 5. konferencij q, seminarq, tobulinimosi kursq organizavimas ;
14.6. medicinos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai.
15. Jeigu veiklai, numatytai istaigos istatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai toki4
licencij4 (leidim4) istaiga privalo tureti.

III. ISTAIGOS DALININKAS (SAVININKAS)
16. [staigos dalininke (savininke) yra Klaipedos miesto savivaldybe.
17. [staigos dalininke (savininke) turi Sias neturtines teises:
17.1. dalyvauti ir balsuoti istaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
17.2. susipaZinti su istaigos dokumentais ir gauti istaigos turim4 informacij4 apie jos veikl4;

17.3.kreiptis i teism4 su ieskiniu, pra5ydama panaikinti istaigos visuotinio dalininkq
susirinkimo ir kitq istaigos organq sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq
sudarytus sandorius, jeigu jie prieStarauja imperatyviosioms istatymq norrnoms, Siems istaigos
istatams arba teisingumo, protingumo ar s4Ziningumo principams;
17.4.kreiptis I teism4 su ieSkiniu, pra5ydama uZdrausti istaigos organams ateityje sudaryti
sandorius, prie5taraujandius istaigos veiklos tikslams at paZeidZiandius istaigos organo
kompetencij4;
17.5. kitas fstatymuose ir Siuose istatuose numatytas neturtines teises.
18. {staigos dalininke turi Sias turtines teises:
18.1.gauti likviduojamos istaigos turto dalf, nevirSijandi4 jos (dalininkes) kapitalo dalies,
jeigu sumokejus likviduojamos fstaigos skolas lieka istaigos turto;
18.2. savivaldybe savo, kaip vie5osios istaigos dalininkes, teises gali parduoti kitiems
asmenims Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq istatyme, Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatyme, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarime ,,Del Valstybei ar savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq vieSosios
istaigos dalininko teisiq pardavimo vieSo aukciono btdu tvarkos apraSo patvirtinimo" ir kituose
norminiuose teises aktuose nustatytais atvejais ir bldais.
19. {staigos dalininke (savininke) turi Sias pareigas:
19.1.nuolat rupintis istaiga, jos vardo'garsinimu, pa[aikyti jE visur ir visomis turimomis
galimybemis, deti visas pastangas istaigos gerovei bei klestejimui uZtikrinti;
19.2. didinti istaigos veiklos efektyvum4, atsakomybg, atskaitingumq ir vie5um4;
19.3.uZtikrinti istaigos teikiamq paslaugq ivairovg, prieinamum4, kokybg ir ekonomi5kumo
pusiauslyr4;

a

19.4.kartu su istaiga r[pintis jos veiklai pagal panaudos sutarti perduotu ilgalaikiu
materialiuoju turtu ir jo atnaujinimu;
19.5. kitas pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.

IV. ISTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS IR NEGMZINTINAI GAUTOS LESOS
20. [staigos nuosav4 kapital4 sudaro:
20.1. dalininkq kapitalas;
20.2. pelnas (nuostolis);
20.3. perkainojimo rezervas;
20.4. rezervai i5 pelno.
21. Dalininkq fna5ai sudaro dalininkq kapital4. [staigos dalininkq kapitalas yra lygus
dalininkq inaSq vertei. Dalininkq kapitalas gali bfti didinamas tik papildomais dalininkq ina5ais.
22. fstaigos gautas pelnas gali blti naudojamas tik Siuose istatuose nustatl.tiems veiklos
tikslams siekti. {staigos pelnas negali blti skiriamas dalininkams, istaigos organl+ nariams,
darbuotojq premijoms.
23.lstaiga gaut4 paramq (leSas, bet koki kit4 turt4, jai suteiktas paslaugas), taip pat kitas
negr1Lintinar gautas lesas naudoja paramE suteikusio ar lesas perdavusio asmens (eigu
perduodamas Sias ld5as, kit4 turt4 ar suteikdamas paslaugas asmuo dave tokius nurodymus)
tikslams. [staiga tokias lesas laiko atskiroje s4skaitoje ir sudaro iSlaidq s4mat4, jei tai numatyta
teises aktuose arba lesas perdavgs asmuo to reikalauja. fstaiga negali priimti le5q, bet kokio kito
turto ir paslaugq, jeigu param4 suteikiantis ar lesas perduodantis asmuo nurodo Sias leSas, turt4 ar
paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustaty.ta istaigos istatuose.

V. ISTAIGOS DALININKO (SAVININKO) INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA
24. [naSas istaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininko inaSai gali bfti pinigai, taip
pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatym4 ivertintas materialusis ir
nematerialusis turtas.
25. Dalininko inaSai fstaigai perduodami tokia tvarka:
25.1. pinigai ineSami iistaigos s4skait4;
25.2. materialusis ir nematerialusis turtas istaigai perduodamas sura5ius turto perdavimo
aktq. Akt4 pasira5o turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis
asmuo) ir istaigos vadovas. Perduodant turt4 istaigai turi buti pateikiama ir Sio turto vertinimo
ataskaita, kuri turi bDti sudary-ta ne veliau kaip prie5 6 mdnesius iki turto perdavimo istaigai. Turto
vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko ie5omis.

VI. ISTAIGOS VISUOTINIO DALININKU SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,
SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA
26. Visuotinis dalininkq susirinkimas yra auk5diausiasis istaigos organas. Jeigu istaigos
dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas istaigos savininku ir jo ra5ti5ki sprendimai prilyginami
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.
27. Visuotiniame dalininkq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi istaigos
dalininkai.
28. Visuotinis dalininkq susirinkimas :
28.1. tvirtina, keidia ir papildo istaigos istatus;
28.2. tvirtina istaigos strateginius veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
28.3. nustato istaigai privalomas veiklos uZduotis;
28.4. organrzuoja viesqji konkurs4 istaigos vadovo pareigoms uZimti teises aktq nustatl,ta
tvarka;
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28.5' istatymq nustatlta tvarka sudaro su konkurs4 laimejusiu asmeniu darbo sutarti, Si4
sutarti nutraukia, nustato darbo sutarties s4lygas;
28.6. nustato istaigos valdymo organq nariq atlyginimus;
28.7. tvirtina istaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkin!;
28.8. priima sprendimus del naujq dalininkq priemimo;
28.9. priima sprendimus del istaigos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo;
28.10. priima sprendim4 steigti istaigos hlialus ir atstovybes, tvirtina jq nuostatus, priima
sprendim4 del jq veiklos nutraukimo;
28.1 1. gauna informacij4 apie istaigos veikl4;
28.12. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie
istaigos veikl4;
28-13. priima sprendim4 del istaigos nuosavybds teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar
fkeitimo;
28.14. sprendZia kitus norminiuose teises aktuose ir
istatuose dalininkq susirinkimo
kompetencijai priskirtus klausimus.
29. Visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo tvarka:
29.I. tZ visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4 atsako vyriausiasis gydytojas.
Vyriausiasis gydltojas turi pranesti apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 tiet<vienam
dalininkui raStu ir (arba) elektroniniq ry5iq priemondmis ne veliau kaip prie5 14 darbo dienq iki
susirinkimo. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bDti Saukiarnu, ,.riluikant Sio termino, jei su
tuo sutinka visi dalininkai;
29.2. jeigu dalininkq susirinkimo darbotvarke, nurodya prane5ime apie Saukiam4 dalininkq
susirinkim4, buvo pakeista, apie pakeitimus dalininkams turi buti pranesta tokia pat tvarka, kaip
apie dalininkq susirinkimo su5aukim4, ne veliau kaip pries desimt di.nq iki dalininkq susirinkimo
dienos;

29.3. visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip du kartus per metus;
29.4. dalininkq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi istaigos dalininkai;
29.5. kasmet per keturis menesius nuo istaigos finansiniq meq pabaigos Saukiamas eilinis
visuotinis dalininkq susirinkimas. Dalininkq susirinkimas Saukiamas vyriausiojo gydyojo
iniciatyva. Vyriausiasis gydyojas eiliniam visuotiniam susirinkimui privalo pateit<ti-irtuiglt
metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq metq
istaigos veiklos ataskait4;
29.6. dalininkq susirinkime dalyvaujantys dalininkai registruojami pasira5ytinai dalininkq
registravimo s4ra5e. Si s4ra54 pasira5o dalininkq susirinkimo pirmlnintas ir sekretorius.
30. visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimq priemimo tvarka:
30.1. dalininkq_ susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra teisetas, jei jame dalyvauja ne
maLiau kaip puse visq dalininkq,.
30.2. vyriausiasis gydytojas, jeigu jis nera dalininkas, turi teisg dallvauti visuotiniame
dalininkq susirinkime be balso teises. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq pritarimu gali
dalyvauti ir kiti asmenys;
30.3. sprendimai dalininkq susirinkime priimami paprasta balsq dauguma, iSskyrus
sprend
ganizavimo ir reorganizgvimo selygq tvirtinimo, sprendim4 pertvarkyti
ar likv
Saukti jos likvidavim4. Sie sprendimai priimami ne maZiau [aip dviem
treddal
dalyvaujandiq dalininkq balsq;
30.4- dalininkq susirinkimo sprendimai turi buti protokoluojami. Jeigu
istaigos dalininkas
yra vienas asmuo, suraSomi ra5ti5ki sprendimai, kurie yra prilyginami -viiuotinio
dalininkq
susirinkimo sprendimams.

VII. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS
31. Savo veikloje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
lstatymais

siekdama istatuose nurodltq tikslq, istaiga turi teisg:
31.1. tureti s4skaitas bankuose ir kitose kredito istaigose;
31.2. tureti savo firmini Zenkl4;

ir kitais teises

aktais,
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31.3. pirkti ar kitokiais budais (lizingo, kreditavimo ir t.t.)
isigyti savo veiklai reikalingas
priemones, irang4 ir kit4 turt4 ir ji naudoti, valdyti, disponuoti, pura"oii
istatymq, kitq teises aktq
bei Siq istatq nustatyta tvarka;
31.4. teikti bei gauti paramq;
31.5. teikti mokamas paslaugas istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka Siuose
istatuose
nurodytiems tikslams siekti;
31.6" sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus, vykdyti bendr4 veikl4 su kitomis
or ganrzacljomi s Siuo se i statuo s e nurodytiems tikslams siekti
;
31.7. stoti i ne pelno asociacijas, tarp jq tarptautines, dalyvauti jq veikloje;
'
31'8. naudoti istaigos lesas istatuose nustatytiems tikslams
igyvendinti;
31'9. nustat}ti darbo apmokejimo tvark4, teikiamq paslaugq kainas, iSskyrus tuos atvejus,
kai pagal istatymus ir kitus teises aktus jos pacientams turi buti teikiamos nemokamai arba
privaloma laikytis istatymais ir kitais teises aktais reguliuojamq kainq;
31.10. sudarineti tikslines s4matas, tureti tam tikslui specialias sqskaitas;

31'11. istatymq

neprie5tarauja istatymui

ir kitq teises aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais, jei

gauti paskolas iS subjektq;
31.12. uLmegzti rySius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalyis patirtimi
ir kitaip bendradarbiauti;
3 1.13. tureti kitas istatyrnq, kitq teises aktq numatytas teises.
32. Siekdama nurodyq tikslq, naudodamasi iSvardytomis t :isemis,
istaiga privalo:
32.1. fitilirinti biitin4j4 medicinos pagalb4;
32.2. telkti tik tas asmens sveikatos prieZiDros paslaugas, kurios nurodytos
istaigai iSduotoje
licencijoje;
32.3. drausti istaig4 civilines atsakomybes draudimu;
32-4. naudoti tik tas asmens sveikatos prieZilros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka
aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
32.5' pildlti ir saugoti pacientq gydymo stacionare istorijas, asmens sveikatos istorijas, kit4
medicining dokumentacij4 bei teikti informacij4
istatymq nustatyta tvarka;
32.6. Liefivos Respubli os istatymq nustatlta tvarka atlyginti Zalq paciento sveikatai,
padaryta, teikiant asmens sveikato s prieZilro s pas I aug as
;
32.7. satgoti paciento medicining paslapti, iSskyrus teises aktais numatytus atvejus, kai
a.smens sveikatos prieZiuros istaiga privalo pateikti informacij4 apie pacient
E arbapacientas s,riint u
skelbti informacij4 apie jo sveikat4;
32'8. informuoti istatymq ir teises aktq nustatyta tvarka dalininkus, Lietuvos respublikos
sveikatos apsaugos ministerij4 apie istaigoje
lvykusius infekcijq atvejus ir piotrukius, ekstiemalius
ivykius, kitus Zalos pacientq sveikatai padarymo atvejus;
32.9. teikti nemokamas planines asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas pacientams,
turintiems teisg i tokias paslaugas;
32.10. nustatlta tvarka vykdyi buhaltering apskait4, teikti finansing-buhaltering ir statisting
informacij 4 valstybes institucij oms ;
32.11. moketi mokesdius istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
33. fstaiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprieStaiauja
istatymams ir kitiems teises
aktams, neprie5tarauja istaigos steigimo dokumintams,
istaigos fstatamsir r.iklo, tikslams.

-

VIII. ISTAIGOS ORGANAT, JU SUDARYMO rR JU NARrU ATSAUKTMo TvARru, 5rt7
ORGANU KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBE

34. {staigos auk5diausiasis organas, atliekantis visuotinio dalininkq susirinkimo funkcijas,

yra savininkas. Jeigu priimami dalininkai, istaigos auk5diausiuoju organu tampa visuotinis

dalininkq susirinkimas.
35. {staigos vadovas - vyriausiasis gydyojas yra vienasmenis
istaigos valdymo organas.
[staigos vadovas i darb4 priimamas ir atsaukiamas istatymq nustatyta tvarka.
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or

36. fstaigos veikl4
37. [staigos vidaus
uZsiimandiq rr.Ikuto,

a

vyriausiojo gydytojo.

s

prieLi

istaigq istatyme bei Lietuvo
nomenklatur4 ir profilius.

,?:rY;ilH i:i51'J#;

os apsaugos ministerijos teises aktuose nustatyt4

riamieji organai: stebetojq taryba,

ligonines
aigoje suformuojama medicinos etikos komisija.
s suformuoja istaigos vadovas, vadovaudamasis
ariamqjq organq teises bei pareigas, funkcijas, jq
ir istaigos vadovo teises aktai.
39. Ligonines administracij? sudaro: vyriausiasis gydyojas, jo pavaduotojai, vyriausiasis
finansininkas, padaliniq vadovai, vidaus audito grrp.i vadovas- Administraci.lai
,aaovauja
vyriausiasis gydytoj as, skiriamas steigej o
istatymq rmtutyu tvarka.
40' Vyriausiojo gydytojo ir vyriausiojo finansininko pareigq negali eiti tas pats asmuo
ir
asmenys, susijg giminystes ar svainystes ry5iais (tevai,
iteviai, rrrt*lti"Li, broliai, ,.r.ryr, vaikai,
taip pat sutuoktinio broliai, seserys, tevai, vaikai).
41. vyriausiuoju gydytoju gali b,ti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos
sveikatos
apsaugos ministerij os patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Siais
iais nuostatais.
uotojq apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos

Yyriatsiojo gydytojo teises ir pareigos:
44.1. planuoti ir organizuoti istaigos veikl4;
44.2. kontroliuoti hnansiniq ataskaitq rinkinio sudarymE;
44.3. atsakyti.uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;
44.4. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas bankuose;
kontroles, iskaitant finansq kontrolE, sistem4,
a valdo, naudoja valstybei ir (ar) savivaldybems
oja, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
44.

44'6'
paskelbim4;

vos Respublikos teises aktais;
pateikim4 visuomenei

fitifuinti informacijos apie istaigos veikl4

ir

vieSq prane5imq

jais darbo sutartis bei jas nutraukti. padaliniq
rb4 priimami ir iS darbo atleidLiami Lietuvos
su

rindais;

kos taisykles, darbuotojq pareigines instrukcijas,
administracijos darbo reglament4, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; ^
44'9' didinti ar maZinti teikiamq sveikatos prieZifiros paslaugq asortiment4, stacionaro
lor,.q
skaidiq;
44.t0.

44.tr.
nevirsijant pat

kl+;
istaigos darbuotojq darbo apmokejimo tvark4,

44'12' atsakyti uZ perduoto pagal panaudos sutarti bei
istaigos isigyto turto efektyvq
ir saugoj im4;

naudoj im4

liojimus kitam asmeniui teisme, valstybes ir

u kitais juridiniais

ir fiziniais asmenimis;
nustatyti istaigos i5laidq normatywus

darbo

44.15. istaigos vardu pasira5yi dokumentus ir suteikti kitiems
asmenims igaliojimus
vykdyti tas funkcijas, kurios yra vyriausiojo gydytojo kompetencija, laikinai jam
nedirbant ir kitais
istatymq numatytais atvej ais;
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44.16" tik gavgs savininko sutikim4 turi teisE:
44.16.1, pasira5lti sutartis del dalininkq (savininko) turto, perduoto pagal panaudos sutarti,
nuomos, panaudos, mainq;
44.16.2. pasiraSyti sutartis del istaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, iSnuomojimo,
ikeitimo, laidavimo juo;
44.I7. tureti kitq istatymuose ir kituose teises aktuose numatytq teisiq ir pareigq.
45. Buhaltering apskait4 istaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas. Ji skiria ir atleidLia
istaigos vyriausiasis gydytojas. Vyriausiojo finansininko funkcijas gali atlikti pagal sutarti ir kitas
juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone. Administracijos vadovo ir vyriausiojo
finansininko pareigq negali eiti tas pats asmuo.
46. {staigos stebetojq taryba yra vyriausiojo gydytojo patariamasis organas, sudaromas
penkeriems metams istaigos veiklos vie5umui uZtikrinti. Stebetojq taryba sudaroma i5 vieno istaigos
savininko paskirto atstovo, dviejq Klaipedos miesto savivaldybes tarybos paskirtq tarybos nariq,
vieno Klaipedos miesto savivaldybes tarybos paskirto visuomenes atstovo ir vieno istaigos
sveikatos prieZiuros specialistq paskirto atstovo.
47. I stebetojq taryb4 negali ieiti asmenys, kurie dirba istaigos administracijoje, valstybineje
ar teritorineje ligoniq kasose, taip pat draudimo organizacijose, uZsiimandiose sveikatos draudimu.
48. Stebetojq tarybos teises ir pareigos:
48.1. analizuoti istaigos veikl4;
48.2. i5klausyti ir ivertinti istaigos vadovo parengt4 metinds veiklos ataskait4;
48.3. derinti istaigos iSlaidas darbo uZmokesdiui ir medikamentams;
48.4. stebeti istaigos administracijos organizwlq konkurs4 padaliniq vadovams i5rinkti ir
savo nuomong, esant reikalui, pareik5ti savininkui;
48.5. vykdyi kitas funkcijas, numatytas stebetojq tarybos darbo nuostatuose, jeigu jos
neprieStarauj a Siems istatams.

48.6. Stebetojq tarybos nariq teises ir pareigas, paskyrimo, at5aukimo tvark4 bei darbo

uZmokesdio s4lygas nustato istaigos auk5diausias organas.

49. Stebetojq tarybos susirinkimai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Stebetojq
tarybos sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
stebetojq tarybos pirmininko balsas. Stebetojq tarybos sprendimai yra teiseti, jei juos priimant
dalyvavo daugiau kaip puse stebetojq tarybos nariq. Stebetojq tarybos susirinkimuose turi teisg
dallvauti vyriausiasis gydytoj as.
50. {staigos gydymo taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq vadovq, gydytojq. Gydymo
tarybai pirmininkauja lyriausiasis gydytojas. Gydymo tarybos nuostatus tvirtina vyriausiasis
gydl.tojas.
51. {staigos gydymo taryba:
51.1. svarsto ir teikia sillymus istaigos teikiamai asmens sveikatos prieZiurai organizuoti ir

tobulinti;
51

.2. periodi5kai rengia klinikines konferencij as, seminarus;

51.3. svarsto naujq asmens sveikatos prieZilros technologijq isigijimo klausim4.
52. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomendacinio pobldZio si[lymus
administracijai. Jei administracija su siUlymu nesutinka, gydymo taryba turi teisg sitlym4 teikti
istaigos auk5diausiam organui.
53. {staigos slaugos taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq slaugos specialistq. Slaugos
tarybai pirmininkauja vyriausiasis gydytojas arba jo igaliotas administracijos darbuotojas. Slaugos
tarybos nuostatus tvirtina vyriausiasis gydytoj as.
53.1. Slaugos taryba svarsto pacientq slaugos ir tobulinimosi klausimus. Svarstomais
klausimais slaugos taryba teikia sitlymus istaigos administracijai. Jei administracija su sillymu
nesutinka, slaugos taryba turi teisg sillym4 pateikti istaigos aukSdiausiam organui.
54. [staigos medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos
reikalavimq. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvark4 nustato Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministro patvirtinti Sveikatos prieZilros istaigos medicinos etikos komisijos
y zdiniai nuo statai.
55. {staigos organai uZ savo veikl4 atsako Lietuvos Respublikos istatymq nusta[ta tvarka.

p av

IX. ISTAIGOS FILIALAI
56. {staiga gali tureti filialq. Sprendimus steigti filialus, nutraukti jq veikl4 priima, taip pat
filialq nuostatus tvirtina istaigos dalininkai (savininkas). Filialas yra istaigos padalinys, turintis
buveing bei administracij4. Filialas nera juridinis asmuo ir veikia istaigos, kaip juridinio asmens,
vardu pagal istaigos istatus ir administracijos vadovo suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti filialo
nuostatuose. Filialq skaidius neribojamas. Filialui gali blti leidZiama tureti subs4skait4. Filialo
turtas yra apskaitomas istaigos finansiniq ataskaitq rinkinyje, taip pat atskirame filialo finansiniq
ataskaitq rinkinyje. Filialas registruojamas ir iSregistruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
57. fstaigos filialq vadovai atsako uZ f,rlialo darb4 ir privalo informuoti vyriausi4ii gydytojE,
gydymo ar slaugos taryb4 bei medicinos etikos komisij4 apie Sio filialo ar padalinio sveikatos
prieZiuros specialisto aplaidumo faktus, del kuriq pacientai mire arba buvo padaryta Lala iq
sveikatai, teikti kit4 informacij4 istaigoje nustaty.ta tvarka. Filialq vadovai turi ir kitq pareigq, kurios
nurodomos jq pareigybes apra5ymuose. Apie filialo veikl4 jq vadovai atsiskaito vyriausiajam
gydytojui ir kitiems kolegialiems organams.

x. ISTAIGOS LESU SAr,rrNrlI IR NAUDOJTMO TVARKA
58. {staigos 1e5q Saltiniai:
58.1. privalomojo ir savanoriSkojo sveikatos draudimo leSos, uZdirbtos pagal sveikatos
prieZi[ros sutartis su Valstybine ir teritorindmis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos
draudimo istaigomis;
58.2. steigejo skirtos leSos;
58.3. valstybes ar savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;
58.4. valstybes, savivaldybiq sveikatos fondq ldSos, skirtos sveikatos programoms
finansuoti;
58.5. valstybes investiciniq programq leSos;
58.6. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
58.7. 1e5os, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sveikatos prieZiuros sutartis uZ
suteiktas paslaugas ar sutartinius darbus;
58.8. leSos uZ mokamas paslaugas;
58.9. 1e5os, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;
58.10. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos (Svietimo ir mokslo fstaigq),
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (sveikatos prieZi[ros istaigq) asignavimai
medicinos studijq ir mokslo poreikiams tenkinti;
58.1 1. skolintos le5os;
58.12. specialiosios leSos;
58.13. pajamos uZ parduot4 arba i5nuomot4 istaigos turt4;
58. 14. istaigos ilgalaikio turto nusidevejimas (amortizacija);
58.15. kitos teisetai igl.tos leSos.
59. [staiga turi teisg gauti valstybes ir savivaldybiq biudZetq leSq paslaugoms teikti pagal
sveikatos prieZitros sutartis su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybe.
60. [staigos nepaprastosios i5laidos gali bDti finansuojamos i5 valstybes ir savivaldybiq
biudZetq, valstybes investicijq programq ir kitq Saltiniq.
61. Prekiq, darbq ir paslaugq pirkimus istaiga vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
q
vie5qj pirkimq istatymu.
62. [staigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
62. 1 . darbuotojq atlyginimams ir nusta[tiems mokesdiams;
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62.2. lstatymq nustatytiems mokesdiams ;
62.3. naujoms sveikatos priezirlros technologijoms
isiglti ir diegti;
62.4. kitai istaigos istatuose numatytai veiklai bei isipareigojimams
igyvendinti.
63. LeSas, gautas kaip paramq, taip pat pagal testament4,
fstaiga naudoja paramos teikejo
arba testatoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai uztikrinti.

xI. DISPONAVIMO ISTAIGOS TURTU TVARKA
64. [staigos turtu disponuojama Siq istatq, Lietuvos Respublikos istatymq bei kitq teises aktq
nustatyta tvarka.
65. {staigos turt4 sudaro dalininkq istaigai perduotas turtas, taip pat turtas, gautas kaip
parama, pagal testament4, finansiniai i5tekliai, kitas teisetai
isigytas turtas.
66. Pagal panaudos sutarti perduotas turtas naudojamas ir valdomas
istatymq nustatyta ir
sutartyje nurodyta tvarka tik istaigos istatuose numatytai veiklai uZtikdnti.
67. fstaiga gali parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti ilgalaiki turt4, taip pat laiduoti ar
uZtikrinti juo kitq subjektq prievoliq ivykdym4, tik ra$ti5kai leidus visuotiniam dalininku
susirinkimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.
68. fstaiga, pardalusi susidevejusias ar jos veiklai nereikalingas materialines vertybes,
gautas pajamas naudoja istatuose numatltai veiklai uZtikrinti.
69. fstaiga gali isiglti ilgalaikio ir trumpalaikio turto. [staigos turtas naudojamas
istaigos
istatuose numatytai veiklai uZtikrinti ir pletoti.
70. Steigejas neturi teises gauti i5mokq i5 istaigos pelno ar pelno rezery\ fondq lesq uZ
dalyvavim4 igyjant tufto ar jivaldant.

xrr. ISTATGOS VETKLOS KONTROLE
71. {staigos veiklos valstybing kontrolg atlieka istatymu numat}tos valstybes ir savivaldybiq
kontroles institucijos. Valstybine ir teritorines ligoniq kasos atlieka weikatos prieZiuros paslaugq,
apmokamq pagal sutartis, kontrolq.
72. fstaigos administracija privalo pateikti valstybes kontroles institucijoms jq reikalaujamus
su istaigos veikla susijusius dokumentus.
73. [staigos finansing veikl4 kontroliuoja vidaus auditas. Esant reikalui, teises aktq nustatyta
tvarka parenkama iSorinio audito istaiga.

KII.

ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS

T4.Iniciatyvos teisg keisti istaigos istatus turi istaigos administracija ir savininkas.
75. [staigos istatai keidiami istaigos savininko sprendimu.
76. [statq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq teisinio perregistravimo Juridiniq
asmenq registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

XIV. INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO DALININKAMS
TVARKA
77. fstaigos vyriausiasis gydl'tojas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui praejusiq hnansiniq metq vie5osios istaigos nustaty.tos formos veiklos ataskait4. Si

ataskaita yra vie5a.

78. Dalininkui ra5tu pareikalavus, istaiga ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos pateikia kitus istaigos veiklos dokumentus teises akq nustatyta tvarka. Atsisakym4
pateikti dokumentus istaiga turi iforminti ra5tu, jeigu dalininkas to pareikalauja. Gindus dei
dalininko teises i informacij4 sprendZia teismas.
79. UZ informacijos pateikim4 istaigos dalininkams atsakingas vyriausiasis gydytojas.
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80. [staigos dokumentai,
neatlygintinai.

jq kopijos ar kita

informacija dalininkams pateikiama

XV.INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

8l.Informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis dalininkq
susirinkimas, skelbiama istaigos interneto svetaineje.
82. Tretiesiems asmenims turi bUti sudarytos s4lygos su
istaigos veiklos ataskaita ir kita
visuomenei pateikiama informacija susipaZinti istaigos buveineje
isiaigos darbo valandomis.
XVI. PRANESIMU IR SKELBIMV PASKELBIMO TVARKA
83' [staigos pranesimai ir skelbimai, kuriuos istaiga privalo paskelbti,
istatymq nustatytais
terminais skelbiami valstybes imones Registry centro elektroniniame informaciniame leidinyje
,,Juridiniq asmenq vie5i praneSimai,,.
84. Lietuvos Respublikos istatymq numatytais atvejais
istaigos praneSimai ir skelbimai
istaigos dalininkams, kreditoriams ir kitiems asmenims, kurierns pri"utu prane5ti, prane5ama
pasira5ytinai ar registruotu lai5ku.

XVII. ISTAIGOS REORGANIZAVIMO IR LIKYIDAYIMO TVARKA
85. {staigos reorganizavimas - tai istaigos pabaiga be likvidavimo procedlros.
{staiga gali
reorganizuojama jungiant arba skaidant jE, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civitiniu
kodeksu ir kitq norminiq teises aktq nustatyta tvarka.
{staigos reorganizavimui rengiamos s4lygos,
kurias tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.
86. {staiga likviduojama, kai jos veikla visiskai nutraukiama.
87. {staigos likvidavimo pagrindai gali blti:
87.1. istaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimas, priimtas Siq
istatq nustatlta
tvarka;
87.2. teismo sprendimas likviduoti fstaig4 uZ istatymq nustatl.tus teises paZeidimus.
88. {staiga gali blti likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais
j uridiniq asmenq likvidavimo pagrindais.
89. Institucija, nutarusi likviduoti istaig4, arba juridiniq asmenq registro tvarkytojas, kai jo
iniciatyva teismas priima sprendim4 likviduoti istaig4, skiria likvidatorlq, nustato likvidavimo
terminus, turto inventorizavimo ir peremimo tvark4.
90. Apie istaigos likvidavim4 turi bDti paskelbta teises aktq nustatyta tvarka
istatuose
nurodytame Saltinyje 3 kartus ne maZesniais kaip 30 dienq intervalais arba paskelbta vienq
kart4 ir
prane5ta visiems istaigos kreditoriams raStu.
91. Prane5ime apie istaigos likvidavim4 turi blti nurodyta:
teisine forma ir
istaigos
-kuriame
-kaupiami
pavadinimas, istaigos buveines adresas,
istaigos kodas, registras,
ir saugomi
duomenys apie likviduojam4 istaig4, sprendimo likviduoti
priemimo
data.
istaiga
92. {staigos likvidatorius turi istaigos vadovo teises ii pareigas. Likvidatoriui keliami tie
patys reikalavimai kaip ir istaigos vadovui. Nuo likvidatoriaus past yii-o
dienos istaigos vadovas
netenka savo igaliojimq. [staigos valdymo organq funkcijas utti.t u likvidatoriu.. lir
atstovauja
likviduojamai istaigai valstybes valdZios ir valdymo institucijose, teisme ir kitais atvejais.
93. Likvidatorius turi pateikti Juridiniq asmenq iegistrui sprendim4 likviduoti
istaig4
patvirtinanti dokument4 ir duomenis apie save. Juridiniq asmenq iegistro tvarkl'tojas api"
si
nutarim4 turi paskelbti teises aktq nustatyta tvarka.
94. Likviduojamos istaigos kreditoriq reikalavimai tenkinami istatymq nustatyta tvarka.
95. fstaigos likvidatoriaus pareigos:
95'1. prane5ti Juridiniq asment+ registrui apie sprendim4 likviduoti
istaig4 ir duomenis apie
likvidatoriq;

b[ti
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tvarka;

95.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradZios istaigos balans4;
95'3' baigti vykdyti istaigos prievoles, atsiskaityi su istaigos kreditoriais;
9 5 .4. pareik5ti reikalavimus
istaigos skolininkams;
95.5. perduoti likusf istaigos turt4 Lietuvos Respublikos viesqjq
istaigq istatymo nustatyta

95.6. sudaryi istaigos likvidavimo akt4;
95.7. pateikti Juridiniq asmenq registrui istaigos likvidavimo akt4 bei kitus dokumentus,
kuriq reikia likviduotai istaigai iSregistruoti.
96. Likvidatorius yra atsakingas istaigai, dalininkams ir kitiems asmenims uZ nuostolius,
kurie susidare del jo kaltes.
97. Likviduotos istaigos intemeto svetaine i5registruojama, jeigu viesoji
istaiga j4 turi, ir
dokumentai perduodami saugoti Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvrlisiatymo-nustatlta
tvarka.

