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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

VIESOSIOS ISTAIGOS KLAIPEDOS MEDICININES SLAUGoS LIGoNTNES
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji [staiga Klaipddos medicinines slaugos ligonine yra Lietuvos nacionalines sveikatos
sistemos (toliau - LNSS) i5 savivaldybes turto ir IeSq [steigta vie5oji asmens sveikatos prieZilros
[staiga (toliau - istaiga), teikianti asmens sveikatos prieZiuros paslaugas pagal istaigai suteiktq
licencijq.

2. Istaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos
sveikatos draudimo istatymu, Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai ariyginimo
istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiuros lstaigq istatymu, Lletuvos Respublikos vieSr4jq

istaigq istatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojantiais teises aktais bei Siais istatais.
3. {staiga yra vieSasis juridinis asmuo, turintis [kini, finansini, organizacinI ir teisini

savaranki5kumq, sqskaitas bankuose, savo antspaudq ir firmin[ Zenklq.
4. [staigos teisine forma - vieSoji istaiga.
5. [staigos pavadinimas - Vie5oji istaiga Klaipedos medicinines slaugos ligonine.
6. f staigos buveine - K. Donelaidio g. 1.5,92141K1aipeda.
7. {staigos steigeja yra Klaipedos miesto savivaldybe, kuri yra istaigos dalinir-rke (savininke).

Klaipedos miesto savivaldybe turi visas teises ir pareigas, kurios numatyros dalininkui.
B. Kai istaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas istaigos savininku. Slq istatq

nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.
9. [staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo. {staiga pagal

savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. Istaiga neatsako pagal dalininko
prievoles, o dalininkas neatsako pagal [staigos prievoles, isskyrus istatymuose numatytus atvejus.

10. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. {staigos veiklos laikotarpis -
neribotas.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS

11. Pagrindinis lstaigos veiklos tikslas - Lietuvos gyventojq sveikatos atsrarymas,
prieinamos ir tinkamos istaigos licencijoje nurodytos sveikatos prieZi[ros paslaugq suteikimas.
Taip pat dalyvavimas Lietuvos gyventojq sveikatos gerinimo, gyventojq sergamumo ir mirtingurno
maZinimo veikloje.

72. Istaigos veiklos uZdaviniai:
12.7. teil<ti licencijoje nurodytas sveikatos prieZi[ros paslaugas, uZtikrinti ir nuolat gerintr

jq organizavimE, kokybq;
12.2. naudoti tik aprobuotas technologijas bei Ieistinus medicinos prietaisus, diegti

naujausias medicinines technologijas;
12.3. plesti teikiam4 sveikatos prieZiuros paslaugq asortimentE ir apimtis;
12.4. gerinti pacientq sveikatos prieZirlros sqlygas;
72.5. diegti naujas informacines technologijas;
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12-6. atitikti teises aktq istaigai keliamus profesinius reikalavimus, skatinti ir remti
darbuotojq profesini tobulejimq;

12.7. didinti [kines-finansines veiklos efektyvumq;
L2.8. didinti darbuotojq motyvacijE ir jq darbo na5umq;
12.9, siekti didesnes mokslo ir praktines veiklos integracijos, stiprinant ryiius su uZsienio

Saliq ir Lietuvos Respublikos universitetais bei kitomis mokslo [staigomis;
72.10. vystyti mokslo tiriamqji darbq;
L2.It. teikti mokamas asmens sveikatos prieZilros paslaugas bei kitas mokamas paslaugas,

kurios nepriskiriamos sveikatos prieZi[ros ir farmacinems parlaugo.r, tadiau reikilingos" jq
teikimui uZtikrinti.

13. Pagrindines istaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti specializuotas kvalifikuotas
pirmo ir antro lygio asmens sveikatos prieZifiros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) bei

:o-.irlir:: paslaugas visos Lietuvos gyventojams ir kitq- Saliq gyvenrojams, pasirinkusiems 5i4
lstargq. Sios paslaugos teikiamos istaigoje bei pacientq namuose.
L4' Pagrindines istaigos veiklos r[Sys pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq:

14.1. Asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq tekimas:
14.2. Bendrosios paskirties ligoniniq veikla;
14.3. Slaugos ligoniniq veikla;
14.4. Reabilitacijos ligoniniq veikla;
14.5. Gydytojq specialistq veikla;
14.6. Bendrosios praktikos gydyrojq veikla;
14.7. Medicinos laboratorijq veikla; _

14.8' Viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese;
14.9. Medicinos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai;
14.10. Kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla;
74.11. stacionarine pagyvenusiqiq ir neigalirlq asmenq globos veikla
14.12. Kita stacionarine globos veikla;
14.13. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
74.1,4. Kita asmenq aptarnavimo veikla;
14'15. Fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota [staigai budingq paslaugq

vetKla;
14.16. Tekstiles ir kailiq gaminiq skalbimas ir (sausasis) valymas;
L4.17. Personalo darbo ir poilsio sElygas gerinanti veikla;
14.1.8. Pacientq sveikatos prieZilros sqlygas gerinanti veikla;
14.79. Konferenciiq, seminarq, tobulinimosi kursq organizavimas,
15' Istaiga turi teisq verstis kita istatymais neuZdrausta Lrkine komercine veikla, susijusia su

[staigos veik]os tikslq siekimu.
16. Jeigu veiklai, numatytai istaigos lstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai toki4

Iicencij4 Qeidimq) istaiga privalo tureri.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

17. {staiga gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieitarauja
istatymams, Siems istatams ir veiklos tiksiams.

l-8. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises akrais,
siekdama istatuose nurodytq tikslq, [staiga turi teisq:

18.1. tureti sqskaitas bankuose;
18.2. tureti savo firminiZenklq;
18'3. pirkti ar kitokiais budais isigyti savo veiklai reikalingq turtq, naudoti, valdyti, disponuoti

juo istatymq, kitq teises aktq bei 5iq istatq nustaryra tvarka;
1B'4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo ir kitq istatymq nustatyta rvarka

teikti labdarq ir paramq bei gauti paramE; paveldeti pagal tesiament4;
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18.5. teikti mokamas paslaugas istatymq ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka 5iuose istatuose

nurodytiems tikslams siekti;
i8.6. sudaryti bendradarbiavimo, bendros veiklos ir kitas sutartis, ir prisiimti isipareigojimus;
18.7. stoti I ne pelno organizacijq asociacijas, tarp jq ir tarptautines, ir dalyvauti jq veikloje;

18.8. naudoti [itaigos l6tas istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
18.9. nustatyti teitiamq paslaugq kainas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal istatymus ir kitus

teises aktus, jos pacientams turi blti teikiamos nemokamai, arba privaloma laikytis istatymais ar

kitais teises aktais reguliuojamq kainq;
18.10. sudarindti tikslines sEmatas, mreti tam tikslui specialias sEskaitas;

18.11. istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais, jei neprie5tarauja

istatymui - gauti paskolas i5 kitq subjektq;
18,12. uZmegzti rySius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalintis patirtimi ir

kitaip bendradarbiauti;
18.13. pagal istaigos kompetencijq skelbti konkursus vieSiesiems pirkimams, susijusius su

istaigos veikla;
18.14. dalyvauti pavieniq universitetiniq studijq, moksliniq tyrimq dalyktl vykdyme;

18.1S. atsiZvelgiint I Lietuvos sveikatos sistemos ir dalininkq strategines pletros plano gaires,

pletoti esamE [staigos infrastrukt[rE;
18.16. istaigos veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti projektuose su kitais fiziniais ir

juridiniais asmenimis;
18.L7. teises aktq nustatyta tvarka nustatyti darbo apmokejimo tvarkq;

18.18. tobulinti, perkvalifikuoti sveikatos prieZiflros specialistus; -

18.19. tureti ir kitas istatymq ir kitq teisos aktl+ numatytas teises.

19. Siekdama istatuose nurodytq tikslq, naudodamasi [statq 1B punkte iSvardintomis teisemis,

istaiga privalo:
19.1. uZtikrinti bttinqjq medicinos pagalbE;

19.2. [gyvendinti bUtinqsias visuomends sveikatos prieZilros priemones pagal sveikatos

apsaugos ministro patvirtintq sqraS4;' 
fg.g. teikti tik tas asmens sveikatos prieZilros paslaugas, kurios nurodytos [staigai i5duotoje

licencijoje;
1g.4. pildyti ir saugoti pacientq ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informacijq

apie pacientq valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms sveikatos apsaugos ministro nustatyta

tvarka;
19.5. u/tikrinti Iygias pacientq teises Iteikiamas sveikatos prieZilros paslaugas;

19.6. atlyginti ieit<iant paslaugas piciento sveikatai padarytq Zalq, moketi [mokas pagal

Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo [statymq;
19.7. saugoti paiiento medicininq paslapti, i5skyrus atvejus, kai asmens sveikatos prieZiflros

jstaiga privalo pateikti informacij4 apie picientq arba kai pacientas duoda sutikimq skelbti

informacijq apie jo sveikatos btklq;
t9.8. teises aktq nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministerij4, savo dalininkus

ar savininkq apie istaigoje [vykusius vidaus infekcijq protrlkius ir kitus panaSius atvejus;

19.g. teikti ,.rnot u*^i planines sveikatos prieZirlros paslaugas, [sitikinus, kad pacientas turi

teisq i tokias paslaugas;

19.10. teisds iktq nustatytais atvejais teikti informacijE apie teikiamas asmens sveikatos

prieZirlros paslaugas;

1g.1i. naudoti, initaliuoti ir priZi[reti medicinos priemones teises aktq nustatyta tvarka;

tg.l2. teisds aktq nustatyta ivarka registruoti ir teikti informacijq apie naudojamas medicinos

priemones ir sveikatos prieZitros technologijas, susijusias su medicinos priemonemis;

19.13. teises aktqnustatyta tvarka registruoti ir teikti informacijq apie incidentus, susijusius su

medicinos priemonemis;
1g.14. suZinojus, kad medicinos priemones neatitinka teises aktq nustatyttl reikalavimq ar gali

kenkti pacientq, medicinos priemoniq naudotojq saugai, nutraukti medicinos priemoniq nar-rdojimq
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ir (ar) imtis reikiamq veiksmq keiiamam pavojui paSalinti' taip pat apie tai informuoti sveikatos

apsaugos ministro igufioiq institucij4'. atsakingq uZ medicinos priemones;

19.15. pasillyti pacientui artimiausii tuiextyviai imanomq asmens sveikatos prieZi[ros

paslaugos suteikimo iu',i i. l"il.a i, .egiiiruoti visus pacientus jq kreipimosi i asmens sveikatos

prieZi[ros [staigq *o*unru, n.iiUoirni-registravimosi terminq' ""ikutot 
apsaugos ministro

nustatyta tvarka; ,,ortnrrerri2ntis Rendruoiu dUOmenr+ apsaugos

19.16. uZtikrinti asmens duomenq apsaugE' vadovaujantis Bendruoju duc

reglamentu; r :--_ -^:^:- ^r,t,, nrrm:trrtA<
rg.L7.tur6ti ir kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas parelgas'

i3.rl'Jffi;'f$1ril:ino) skirti kitiems veiklos tikslams, nesu nustatvta istaisos i:t,t'o:::-,

20.2. neatlygintinai perduoti ir,^ig", irrtq nuosarryben, pagal-p"tkt]lT:.:,1 panaudos sutartl

istaigos dalininkui ar su lut susijusiam asmeniui, i5skyrus istatyme numatyta atveJu

20.3. skolin,i, piniiq uZ pilukanas i5 savo dalininko ar su juo susijusio asmens;

20.4. uZtikrinti kitq asmenq prievoliq [vykdymq'

IV SKYRIUS

ISTAIGOS DALININKAI

21-. [staigos dalininkas yra teises aktq nustatytas subjektas' kuris teises aktr+ ir istaigos istatq

nustatyra warka yra perdavQs [staigai il;{ i. *rii.ir.r ur.t,+ u.i istatq.nustatytas da}ininko teises'

taip pat subjektas, X'iiu* aitininXo *i'o'"]" p:'lti:T: f::.T 
* teises aktq nustatvta Narka'

22. [staigos dalininkui i.duodamas ;t i*s-q vertq patvirtinantis dokumentas' Jeigu daiininkas

papildomai p.rauoJu irtaigai inaSa * itid;il;lininko ieises i5 kito daiininko' Sis dokumentas turt

bfiti pakeistas' .Lr:r.^^ ,,i^F,irr icr:iorr isratvme. kituose istatymuose ir
23. Dalininkas turi Lietuvos Respublikos vieSqiq istaigq lstatyme' kituc

5iuose istatuose nurodytas teises ir pareigas'

V SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

24. Asmuo gali tapti nauju dalininku, ji priemus daiininku arba jam [giius dalininko teises'

{staigos darininxo5il;;;;ii bil;.rd;;;; tr!.raroto, r.iii.*r asmenims Lietuvos Respublikos

viesqjq [staigq [statymo ir istatymq, ,.!iu*.niuoiu:!i].uufttyU.t ir savivaldybiq turto valdymq'

naudojimq ir disponavim4 juo' nustatytais atvejais ir btdais'

VI SKYRIUS

DALININKoTEISIuPARDAVIMOKITIEMSASMENIMSTVARKA

25.ValstybesarsavivaldybesvieSosiosi:.il?::gilininkoteisesgalibntiperleistoskitiems
asmenims Lietuvos Respublikos vieSqiq istaigrlistaty-o. ir-iriutyrnq, ,.gL*entuojan-iq valstybes ir

savivaldybiLl turto valdymq, nauaoii,,iiii' JiiptnuuitE iu"Lti'ttltq tuiiut aktq nustatytais atveiais'

bldais ir tvarka'

VII SKYRIUS

DALININKU INASU pEnnevrMo ISTAIGAI TVARKA

26. Daiininkq [naSai istaigai perduodami Jokia tvarka:

26.1-. pinigai ineSami I istaigos sqskait4;
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26.2. materialusis ir nematerialusis turtas istaigai perduodamas suraSant turto perdavimo aktq.
Aktq pasiraSo turt4 perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo)
ir istaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu istaigai pateikiama ir Sio turto vertinimo ataskaita,
kuri turi b0ti sudaryta ne veliau kaip prieS 6 m6nesius iki turto perdavimo istaigai. Turto vertinimas
atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI IR JV KOMPETENCIJA

27. [staiga [gyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo
organus. [staiga negali [gyti civiliniq teisiq ir pareigq per savo dalininkus.

28. [staigos organai yra:
28. 1. visuotinis dalininkq susirinkimas;
28.2. vienasmenis valdymo organas istaigos vadovas - vyriausiasis gydytojas (toliau - istaigos

vadovas).
28.3. Kolegialls organai yra stebetojq taryba, gydymo taryba, slaugos taryba.
29. [staigos veiklq organizuoja ir vykdo istaigos vadovas.
30. [staigos visuotiniame dalininkq susirinkime turi teisq dalyvauti ir balsuoti asmenys,

susirinkimo dienE esantys vieSosios [staigos dalininkais.
31. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
31.1. priima, keiiia ir papildo [staigos [status ir juos tvirtina;
31.2. priima sprendimE pakeisti istaigos buveinq;
31.3. istatymq nustatyta tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugq kainas bei jq

apskaidiavimo metodikas;
31.4. tvirtina [staigos vadovo pareiginq instrukcijq;
31.5. per 4 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirtina metiniLl finansiniq ataskaitq

rinkini;
31.6. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie [staigos veiklq;
31.7. priima sprendim4 del istaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sElygq tvirtinimo;
31-.8. priima sprendimq pertvarkyti istaigq;
31.9. priima sprendimE likviduoti istaigE ar ar5aukti jos likvidavimq;
31.10. priima sprendimq del istaigos filialq steigimo, jq veiklos nutraukimo;
31.11. skiria ir at5aukia likvidatoriq, kai Lietuvos Respublikos vieiqjq istaigq istatymo

nustatytais atvejais sprendimE likviduoti istaigq priima visuotinis dalininkq susirinkimas;
31.I2. priima sprendimq d6l tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;
31.13. priima sprendimE del naujq dalininkq priemimo;
31.14. organizuoja vie5q konkursq [staigos vadovo pareigoms eiti ir tvirtina Sio konkurso

nuostatus, sudaro su konkursq Iaimejusiu asmeniu darbo sutarti, taip pat siA sutarti nutraukia
istatymq nustatyta tvarka;

31.15. priima sprendimE del istaigos valdymo strukturos ir pareigybiq sqraSo tvirtinimo;
31.16. priima sprendimq atlikti istaigos metinirl finansiniq ataskaitq rinkinio auditq kitais, nei

teises aktq nustatytais, atvejais, ir renka auditoriq ar audito imonq;
31..1.7. vertina [staigos veiklos ataskaitq pagal [staigos veiklos rezultatus;
31.18. nustato privalomas veiklos uZduotis;
31.19. priima sprendimq del istaigos bendrqjq funkcijq centralizuoto atlikimo;
31.20. gauna informacijq apie istaigos veiklq;
31.21. detalizuoja istaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarkE Vyriausybes

ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka;
31.22. tvirtina istaigos veiklos strategini planq;
31.23. sprendZia kitus [statymuose, kituose teisds aktuose ir lstaigos istatuose visuotinio

dalininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
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g2. visuotin[ dalininkq susirinkim4 Saukia lstaigos vadovas. Apie Saukiamq visuotini

dalininkq susirinkim4 istaigos vadovas n. roliuu kaip priei 1-4 dienq iki susirinkimo dienos pranesa

kiekvienam dalininkui (i5s*iqsdamas registruotq laiSiq adresu, kuri dalininkas nurodqs istaigai arba

iteikdamas prane5imq pasiraiytinai, arba elektroniniq rySiq priemondmis).

33. visuotini, auUnlnXq susirinkimas gaii Uuil- Sau[iamas nesilaikant Siq istatq 32 punkte

nurodyto termino, jei su tuo ra5tiSkai sutinka visi dalininkai.

34.Visuotiniame dalininkq susirinkime kiekvienas dalininkas turi vienq balsE'

35. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq susirinkime

dalininkq balsq dauguma, i5sky.u, ,pr.ndimus, kuriems priimti Lietuvos Respublikos vie5qlq

istaigq istatymas reifalau;a ne maZiau kaip 2/3 visq susirinkime dalyvaujaniiq dalininkq balsq'

36. [staigos vadovas ir kitq organq niriai, jeigu jie ndra daiininkai, gali dalyvauti visuotiniame

dalininkq susirinkime be balso teises. Visuotinianie ialininkq susirinkime dalininkq pritarimu gall

dalyvauti ir kiti asmenYs.

37. Kiekvienais metais per keturis menesius nuo istaigos finansiniq metq pabaigos turi [vykti

eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas.

38. [staigos visuotinis dalininkq susirinkimas gali blti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis

nebuvo susauktas Lietuvos Respublikos viesr[q [staigq [statymo ir istatq nustatyta tvarka ir del to I

teismq kreipdsi [staigos dalininkas ar organo narys'

ig. Visuotiniaidalininkq susirinkimai turi b[ti protokoluojami'

40. Jeigu [staigos dalininkas yra vienas asmuo, jis yra vadinamas [staigos savininku ir jo

rajti5ki sprendimai p-rilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams'

4L. [staigos vadovas i darb4 priimamas vie5o konkurso bldr,r teises aktq nustatyta tvarka'

Vie5q konkursq organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas' Apie jstaigos

vadovo paskyrimq ar atiaukimq bei sutarties su juo nutraukimq kitais pagrir-rdais visttotinio

dalininkq susirinkimo lgaliotas asmuo privalo praneSti juridiniq asmenq registro tvarkytoiui'

42. Istaigos vadovu gali bnti asmuo, kurii atitinki Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus

kvalifikacinius reikalavimus. [staigo, uudouu, privalo periodiskai tobulinti vadovavimo istaigai

gebejimus. privalomo tobulinimosilvarka nustat;ma sveikatos apsaugos ministro [sakymu' [staigos

vadovas negali dirbti ir 5iq [staigq padaliniq ir filialq vadovu. Darbo gindai tarp istaigos vadovo ir

istaigos nagrindjami teisds aktq nustatyta tvarka'

43. [staigos vadovas organizuoja [staigos veiklq ir veikia istaigos vardu santykiuose su kitais

asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su istaigos darbuotojais. {staigos vadovas pradeda eiti

pareigas nuo jo paskyrimo dienos, jeigu j1 paskyrusio visuotinio dalininkq suslrinklmo sprendime

nenustatyta kitaip. {staigos vadovas ,uuo"r.ii.toie vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais' Siais

lstatais, visuotinio daiinlnXq susirinkimo sprendimais ir pareigine instrukcija'

44. {staigos vadovas atsako uZ:

44. j-. buhalterinds apskaitos organizavim4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

istatymq;
44.2. metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimq ir pateikim4 kartu

su auditoriaus isvada (tais itvelais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliktas) Juridiniq asmenrl

registrui ir visuotiniam dalininktl susirinkimui;
44.3. duomenq, nurodytq Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2'66 straipsnyje' pateikimq

-luridiniq asmenq registrui;
44.4. metini{finansiniq ataskaitq rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus i5vados (tais

an.ejais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliktas) paskelbimq vieSosios istaigos interneto svetaineie'

'eigu jq turirurrgu 
tretiesiems asmenims susipaZinti su metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu, veiklos

=iaskaita ir auditoriaus isvada (tais atvejais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliktas) vieSosios

.staigos buveineje sudarYmq;
44.6. visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukimq;

44.7. prane5imq dalininkams apie [vykius, galindius tureti poveik[ vie5osios istaigos veiklos

tesdnumui, veiklos pobldZiui ir apimtims;



7

44.8. vieSosios [staigos dalininkq apskaitq;
44.9. informacijos apie vieSosios istaigos veiklq pateikimq visuomenei ir vieSq praneSimq

paskelbimq;
44.10. kitq istaigos vadovo pareigq, numatytrl teises aktuose ir Siuose istatuose, atlikimq.
45. {staigos vadovo kompetencijai priskiriama:
45.1. vadovauti istaigos administracijai, organizuoti istaigos veiklq ir veikti [staigos vardu

santykiuose su kitais asmenimis;
45.2. rengti istaigos sffateginius, veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
45.3. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su sveikatos prieZilros specialistais ir kitais istaigos

darbuotojais, nustatyti darbuotojq etatus, atiyginimus pagal nustatytus reikalavimus, skirti
paskatinimus ir ispejimus del darbo pareigq paZeidimo;

45.4. suderinus su [staigos stebetojq taryba, tvirtinti darbuotojq darbo apmokejimo tvarkq,
visuotinio dalininko susirinkimo pavedimu nustatyti istaigos iSlaidq normatyvus darbo uZmokesdiui
ir medikamentams;

45.5. prisiimti atsakomybq uZ finansiniq ataskaitq rinkiniq sudarymq;
45.6. suSaukti visuotini dalininkq susirinkimq;
45.7. igyvendinti visuotinio dalininko susirinkimo priimtus sprendimus;
45.8. teikti duomenis ir dokumentus juridiniq asmenq registrui;
45.9. teikti informacijq visuomenei apie istaigos veiklq;
45.10. skelbti viedus prane5imus;
45.1,1,. teikti metiniq finansiniq ataskaitq rinkinl ir veiklos ataskaitq istaigos dalininkams;
45.12. atidaryti ir uZdaryti sEskaitas bankq istaigose;
45.13. teises aktq nustatyta tvarka uZtikrinti [staigos turto ir finansiniq iStekliq efektyvq

panaudojimq ir jo apsaugE;
45.1.4. [staigos vardu pasiraSyti dokumentus ir [galioti kitus asmenis vykdyti [staigos vadovo

kompetencijai priskirtas funkcijas;
45.15. tvirtinti darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apraSymus, skyriq nuostatus,

kitus tvarkomuosius dokumentus;
45.16. sukurti ir priZilreti [staigos vidaus kontroles, iskaitant finansq kontroles, sistemq. Jei

lstaiga valdo, naudoja valstybei ir (ar) savivaldybems nuosavybes teise priklausanti turtq ir juo
disponuoja, vidaus kontroles sistema turi buti kuriama atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito istatymo nuostatas;

45.17. atstovauti istaigai teisme, valstybes ir savivaldybiq organuose ir santykiuose su kltais
juridiniais ir fiziniais asmenimis;

45.18. rengti padaliniq ir filialq vadovq atestacijq;
45.19. priimti kitus [staigos visuotinio dalininkq susirinkimo vadovo kompetencijai priskirtus

sprendimus bei atlikti kitas teises aktq priskirtas funkcijas.
46. Buhalterinq apskaitE istaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas.
47. [staigos stebetojq taryba yra kolegialus [staigos organas.
48. lstaigos stebetojq taryba sudaroma penkeriq metq kadencijai. Stebetojq tarybos nariq

kadencijq skaidius nera ribojamas.
49. Stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq istaigos dalininkq (savininko) sprendimu paskirtq

asmenq, dviejq Klaipedos miesto savivaldybes tarybos paskirtq asmenq, vieno istaigos pagal
Lretuvos Respublikos darbo kodeksq veikianiio darbuotojq atstovo paskirto asmens. I stebetojq
lan'bE negali blti paskirti asmenys, kurie dirba istaigos vadovu, vadovo pavaduotoju, padaliniq ir
:lJalq vadovais, vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais), dirba institucijose, vykdaniiose
::ii'alomqjj sveikatos draudimq, taip pat Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisijoje,
'. eikiandioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

50. Pirmame iSrinktos stebetojq tarybos posedyje nariai iSsirenka stebetojq tarybos pirmininkq
.: pasitvirtina stebetojq tarybos darbo reglamentQ.

51. Stebetojq tarybos tikslai yra:
51.1. uZtikrinti istaigos veiklos vie5umq;



B

51-.2' patarti [staigos dalininkui ir (ar) da]ininko (savininko) teises ir pareigas igyvendinaniiai
institucijai istaigos veiklos klausimais.

52, Stebetojq tarybos funkcijos:
52.1. iSklausyti ir [vertinti istaigos vadovo parengtE mednes veiklos ataskaitq;
52.2. analizuoti istaigos iSlaidas darbo uZmokesdiui ir medikamentams;
52.3. analizuoti istaigos veiklq;
52.4. stebeti istaigos vadovo organizuotE konkursq padaliniq ir filialq vadovams i5rinkti;
52'5. patarti [staigos dalininkams ar savininkui istaigos veik]os klausimais;
52.6. uZtilainti istaigos veiklos vieSumq;
52.7. vykdyti kitas funkcijas, numatytas stebetojq tarybos patvirrintame jq darbo reglamenre,

jei jos neprieitarauja teises aktams ir Siems istatams.
53. Stebetojq tarybos susirinkimai Saukiami ne rediau kaip du karrus per metus. Susirinkimus

Saukia stebetojq tarybos pirmininkas ar stebetojq taryboi narys bel pateikia susirinkimo
darbotvarkq. Apie susirinkimq stebetojq tarybos nariai informuojami ne veliau kaip likus 7 dienoms
iki susirinkimo dienos elektroninio rySio priemonemis. 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 aiugiu, kiip puse stebetojq
tarybos nariq. Stebetojq tarybos susirinkimuose turi teisq dalyvauti [staigos vadovas.

54. Stebetojq tarybos nariai privalo vadovautis kolegialumo, skaidrumo, neSali5kumo,
teisetumo, sqZiningumo,-vieSumo principais ir nepiktnaudZiauti savo teisemis. Apie galimq interesq
konfliktq stebetojq tarybos narys privalo praneSti kitiems posedyje dalyvaujintiems nariams ir
nusiSalinti nuo svarstomo klausimo nagrinejimo ir balsavimo. Stebetojq ia.ybor nariai gali tureti
kitq pareigq, kurios neprieitarauja istatymams. Stebetojq tarybos nuiiii ,Z ,urro veiklq arsako
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

55. Stebetojq tarybos narys gali b[ti atSauktas j[ i5rinkusio subjekto sprendimu. Stebetojq
tarybos narys gali atsistatydinti stebetojq tarybos kadencijai nesibaigus. Stebetolq tarybos niri
atSaukus ar jam atsistatydinus, stebdtojq tarybos nariu 5iq istatq nustatyra tvarka gali tapti kita;
asmuo, kuri Siq istatq nustatyta tvarka renka subjektas, i5rinkqs atSauktq ar atsistatydinusi siebetojq
tarybos nari.

56. Stebetoir+ tarybos nariai turi teisq dalyvauti visuotiniuose dalininkq susirinkimuose be
balso teises bei gauti informacijq apie istaigos vykdomq veiklq. UZ veiklE rt.netolq taryboje jos
nariams neatlyginama.

57. Stebetojq rarybos kompetencija:
57.1. analizuori israigos veikl4;
57'2. iSklausyti ir ivertinti istaigos vadovo parengtE istaigos veiklos ataskaitq;
57.3. suderinti [staigos vadovo pateiktq darbuotojq darbo apmokejimo warkQ;
57.4. atlikti kitus stebetojq tarybos kompetencijai priskirtus veiksmus, numatytus lstaigos

stebetojq tarybos veiklq reglamentuojandiuose dokumentuose.
58. [staigos gydymo taryba yra kolegialus organas, sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq

g1'dytojq. Gydymo tarybE sudaro 3 nariai. Pirmqji gydymo rarybos poseai suSaukia ir jam
:irmininkauja istaigos vadovas iki naujojo gydymo tarybos pirmininko iSrinkimo. Gydymo tury-bo,
:irmininkq ranka tarybos nariai. [staigos gydymo tarybos sudarymo tvarkq, Sios tirybos teisls ir
:areigas, darbo tvarkq, nariq teises, pareigas, jq paskyrimo, atSaukimo tvarkq bei atsakomybq
:xstato Gydymo tarybos darbo reglamentas. UZ veikl4 gydymo taryboje jos nariams neatlyginama.

59. {staigos gydymo tarybos kompetencija ir funkcijos:
59.1. svarsto asmens sveikatos prieZilros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
59.2. periodi5kai iengia klinikines konferencijas;
59.3' svarsto naujq asmens sveikatos prieZiuros technologijq [sigijimo klausimus;
59.4. svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobudZlo pasi[iymus lstaigos''.iovui. Jeigu [staigos vadovas su pasi[lymu nesutinka, gydymo taryba savo pasi[lyrnq grti

:a:eikd vie5osios istaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ii pareigas igyvendininEiai
-lsritucijai.
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60. Gydymo tarybos (os nariq) teises:
60.1. gauti i5 [staigos administracijos informacijq, reikalingq numatyroms funkcijoms vykdyti;
60.2. sillyti su5aukti gydymo tarybos posedi;
60'3' pasisakyti posedZiuose, teikti pastabas ir pasirllymus del posedZio darbotvarkes ir

posedyj e nagrinej amq klausimq;
60.4. i posedZius kviesti tam tikrq sridiq specialistus, jeigu tinkamam gydymo tarybos

funkcijq vykdymui reikalinga specialisto konsultacija.
61. Gydymo tarybos (os nariq) pareigos:
61.1. atlikti savo funkcijas laikantis [statymq, kitq norminiq teises aktq reikalavimq;
61.2. dalyvauti posedZiuose;
61.3. informuoti israigos darbuotojus apie savo veiklq;
61.4. vadovautis kolegialumo, skaidrumo, ne5aliSkumo, teisetumo, sqZiningumo, vie5umo

principais ir nepiktnaudZiauti savo teisemis;
61.5. praneSti apie galimq interesq konfliktq kitiems posedyje dalyvaujantiems nariams ir

nusi5alinti nuo svarstomo klausimo nagrinejimo bei balsavimo.
62. Gydymo tarybos nariai asmeniSkai atsako uZ gydymo tarybos kompetencijai priskirtq

klausimq sprendimE ir sprendimq priemimo neialilkumq.
63. [staigos slaugos taryba yra kolegialus organas, sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq

slaugos specialistq. Slaugos tarybq sudaro 5 nariai. lirmqli slaugos taryboslosedi susaukia ir jam
pirmininkauja istaigos. vadovas iki naujojo slaugos tarybos pirmininko isrinkimo. Slaugos tr.ybo,
pirmininkq ranka tarybos nariai. [staigos slaugos tarybos suda.ymo tvarkq, iios tarybos teisls ir
pareigas, darbo tvarkq, nariq teises, pareigas, jq paskyrimo, at5aukimo ivarkq bei atsakornybq
nustato Slaugos tarybos darbo reglamentas. UZ veiklq slaugos taryboje jos nariams neatlyginama.

64. Slaugos tarybos kompetencija ir funkcijos:
64.1. svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
64.2. periodiSkai rengti kvalifikacijos kelimo uZsiemimus;
64.3. svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobudZlo pasi[lymus istaigosvadovui. Jeigu istaiggl vadgyas su pasitlymu nesutinka, slaugos taryba ruro puiinlymq gali putuikti

vie5osios istaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir prr.i96 igyvendinandiai
institucijai.

65. Slaugos tarybos (os nariq) teises:
65.1' gauti i5 [staigos administracijos informacijq, reikalingE numatytoms funkcijoms vykdyti;
65.2. si[lyti suSaukti slaugos tarybos posedi;
65.3. pasisakyti posedZiuose, teikti pastabas ir pasi[lymus del posedZio darbotvarkes ir

posedyj e nagrinej amq klausimq;
65.4. iposedZius kviesti tam tikrq sriiiq specialistus, jeigu tinkamam slaugos tarybos funkcijq

rykdymui reikalinga specialisto konsultacija
66. Slaugos tarybos fios nariq) pareigos:
66.1' atlikti savo funkcijas laikantis istatymq, kitq norminiq teises aktq reikalavimq;
66.2. dalyvauti posedZiuose;
66.3. vadovautis kolegialumo, skaidrumo, ne5aliSkumo, teisetumo, sqZiningumo, vie5umo

;rincipais ir nepiktnaudZiauti savo teisemis;
66.4. prane5ti apie galimq interesq konfliktq kitiems posedyje dalyvaujantiems nariams ir

nusi5alinti nuo svarstomo klausimo nagrinejimo bei balsavimo;
66.5. informuoti istaigos darbuotojus apie savo veikl4.
67. Slaugos tarybos nariai asmeniSkai atsako uZ slaugos tarybos kompetencijai priskirtq

klausimq sprendimq ir sprendimq priemimo ne5ali5kumq
68. Gydymo tarybai ar slaugos tarybai pirmininkauti negali istaigos vadovas, vadovo

:avaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Tarybq susirinkimuose turi teisq dalyvauti [staigos
r-adovas.

69. Gydymo tarybos, slaugos tarybos darbo tvarkq, kitas funkcijas, nustato tarybq patvirtintijarbo reglamentai.
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70. [staigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri [staigoje nagrineja sveikatos prieZilros
specialistq elgesio ir sveikatos prieZilros specialistq tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip

istaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimq. [staigos medicinos etikos komisija sudaroma ir
veikia pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus pavyzdinius
nuostatus.

IX SKYRIUS
VIESO KONKURSO PADALINIU, FILIALU VADOVV PRIEMIMO I DARBA

ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTV PRIEMIMO I DARBA
TVARKA, ISTAIGOS VADOVO ATSAUKIMO IS PAREIGV PAGRINDAI

(PRIEZASTYS) IR TVARKA

71. [staigos padaliniq ir filialq vadovai I darbq priimami vie5ojo konkurso btdu. Vie5qi
konkurs4 organizuoja ir jos nuostatus tvirtina istaigos vadovas. Istaigos vadovas turi teisq
organizuoti padaliniq ir filiaiq vadovq atestacijE. Istaigos padaliniq ir filialq vadovais gali b[ti
asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

72. [staigos sveikatos prieZilros specialistai I darbq priimami ir i5 darbo atleidZiami Darbo
kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais. Sveikatos prieZi[ros specialistai privalo tureti atitinkamE
profesinq kvalifikacij4 [rodanti dokumentq (licencijE, sertifikatE ar kt.), suteikiant teisq dirbti darbq,

I kuri specialistas priimamas.
73. Su istaigos vadovu, be Darbo kodekse nustatytrl darbo sutarties pagrindq, darbo-sutartis

nutraukiama visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendimq atSaukti [staigos vadovq Siuose

lstatuose nustatyta tvarka ir del istatuose nurodytq prieZasdiq.
74. {staigos vadovas gali bUti atsauktas del Siq prieZasiiq:
74.1. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas ltarimas del sunkaus ar labai

s-nkaus nusikaltimo padarymo;
74.2. asmuo pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi

..invkusi ar nepanaikint{ teistum4;
74.3. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas itarimas del nusikaltimo

. =lstvbes tarnybai ir vieSiesiems interesams ar korupcinio pobu-dZio nusikaltimo padarymu;
74.4. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimo valstybes tarnybai ir vieSiesiems interesams ar

:. t:upcinio pobldZio nusikaltimo padarymo ir turi neiSnykus[ ar: nepanaikint4 teistumq;
74.5. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas itarimas ar asmuo pripaZintas

:.:-:u del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tarnybai ir vieSiesiems interesams ar korupcinio
:-:udZio baudZiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybes)
..---sprendZio [siteisejimo dienos nepraejo 3 metai;

74.6. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareik5tas itarimas ar asmuo pripaZintas
,:-:* del nusikaltimq, kuriais padaryta turtine Zala valstybei, ir turi neiSnykusi ar nepanaikintq
':-:i-:-lQ,

--1.7. asmuo yra uZdraustos organizacijos narys;
--1.8. asmuo yra atleistas i5 skiriamq arba renkamq pareigq del priesaikos ar pasiZadejimo

, -.=-ivmo, pareiglno vardo paZeminimo ir nuo atleidimo i5 pareigq dienos nepraejo 3 metai;
--1.9. asmeniui atimta teise eiti istaigos vadovo pareigas;
-J.10. asmuo yra atleistas i5 pareigq ddl Siurk5taus darbo pareigq paZeidimo ir nuo atleidimo

i :=::iqq ar tarnybos dienos ar pripaZinimo padarius tarnybini nusiZengimq dienos nepraejo 3
- : -:--

--1.11. asmens padarytas korupcinio pobfldZio teises paZeidimas, t. y. darbo drausmes ar
:-..',:-:ts nusiZengimas, piktnaudZiaujant tarnybine paddtimi, vir5ijant Igaliojimus, neatliekant
::-':.:,-. paZeidZiant vieSuosius interesus ir nuo sprendimo del darbo drausmes ar tarnybinio
-.-:::Eimo padarymo nepraejq 3 metai;
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74.12. asmuo yra pripaZintas Siurk5diai paZeidqs Lietuvos Respublikos vieSqiq ir privaiiq
interesq derinimo valstybes tarnyboje istatymo reikalavimus ir nuo paZeidimo padarymo i.repraejo 3
metai;

74.13. asmuo itariamas padarqs baudZiamqji nusiZengimg ar nusikaltimq, tadiau nesurinkus
pakankamai duomenq ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinen
atsakomyben ir nuo administracines atsakomybes taikymo nepraejo 1 metai ar administracine
atsakomybe nebuvo taikyta, taip pat praejq naikinamieji drausmines atsakomybes taikymo terminai;

74.14. paaiSkeja, kad dalyvaudamas vieSame konkurse eiti vadovo pareigas pateike
suklastotus dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkaniius duomenis, dei kuriq
negalejo blti priimtas Ivadovo pareigas;

74.L5. asmens sar,ybes, rySiai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybes ar faktai jl i
:=:eigas priimaniiam asmeniui sudaro pagrind4 padaryti i5vadq, kad asmuo aklvaizdZiai Zemina

'. = katos sistemos autoritet4, griauna pasitikejimq sveikatos sistema, asmens sveikatos prieZi[ros
.:::-ga arba jas kompromituoja.

I5. [staigos vadovo at5aukimo tvarka:
i5.1. istaigos vadovas atSaukiamas istaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
I5.2. [staigos vadovas apie galimq jo at5aukimq raSytiniu praneSimu informuojamas ne veliau

..=-: likus 7 darbo dienq iki planuojamo posedZio del vadovo galimo at5aukimo itoliau - posedis).
-- =:,e5ime nurodoma posedZio vieta, laikas, [statq 74 punkte nurodyta at5aukirno prieZastis
: - .Zast1's) bei nurodoma istaigos vadovo teise ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posedZio
-.::iktr savo argumentuotus paai5kinimus;

75.3. sprendimas del istaigos vadovo atSaukimo (neatSaukimo) priimamas lstaigos
.' s'-otiniame dalininkq susirinkime dalininkq nutarimu;

75.4. posedyje turi teisq dalyvauri istaigos vadovas;
75.5. priemus motyvuotq sprendimq at5aukti istaigos vadovq i5 pareigq, su istaigos vadovu

r -, :.:\,ta darbo sutartis nutraukiama.

X SKYRIUS
FILIALU STEIGIMO BEI JV VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

-6. Filialas yra struktlrinis istaigos padalinys, turintis savo buveinq ir atliekantis visas arba
:. - -s:aigos funkcijq.

--. Sprendimq steigti filialq arba nutraukti jo veiklq priima visuotinis dalininkq susirinkimas.
-8. Istaigos filialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina istaigos vadovas.
-9. Darbo sutarti su filialo vadovu sudaro ir nutraukia {staigos vadovas.
E0. Filialas gali tureti subsqskaitas. Filialo turtas apskairomas istaigos finar.rsir.riq ataskaitLl

- -- -r io

XI SKYRIUS
ISTAIGOS LESU Serrww IR LESU NAUDoJTMo rvARKA, DrspoNAVrMo
ISTAIGOS TURTU TVARKA, ISTAIGOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

81. Istaigos leSq 5altiniai:
81.1. leSos uZdirbtos istaigos i5 privalomojo ir savanoriSkojo sveikatos draudimo pagal

: ':-:'3loS prieZilros sutartis su valstybine ir teritorinemis ligoniq kasomis ar savanoriSkojo
: ' :-:'lioS draudimo istaigomis, taip pat specialiosioms programoms finansuoti skirtos leSos;

8i.2. istaigos dalininko skirtos leSos;
8i.3. valstybes ir savivaldybiq biudZetq riksliniai asignavimai;
81.4. valstybes ir savivaldybiq sveikatos fondq le5os, skirtos sveikatos programoms'. ,:.=-Oti,
81.5. Ie5os i5 Europos Sqiungos strukt[riniq fondq, valstybes investicinir-1 programq le5os;
81.6. Lietuvos ir uZsienio fondtl asignavimai;
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81.7. 1e5os, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas paslaugas
ar sutartinius darbus;

8218. Ie5os, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentq;
81.9. asignavimai medicinos studijq ir mokslo poreikiams tenkinti;
81. 10. skolintos le5os;
81.11. pajamos uZ parduot4 ar isnuomotg nuosavE [staigos turt4;
BLL2. pajamos, gautos igyvendinant bendrus projektus, taip pat su visuomeniniais ir (ar)

privadiais partneriais;
81.13. pallkanos, mokamos uZ bankuose saugomas [staigos leSas;

81,.14. kitos teisetai igytos le5os.

82. [staigos leSos ir turtas naudojamas [staigos veiklos tikslams igyvendinti.
83. Kiekvienais metais istaiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, privalomojo

sveikatos draudimo bei valstybds ir savivaldybiq sveikatos fondq gaunamq IeSq i5laidq sEmatE. I5
kitq 5altiniq gaunamq leSq iSlaidq sqmata sudaroma, jei to reikalauja 5ias leSas teikiantys subjektai.

84. Prekiq, darbq ir paslaugq pirkimus istaiga vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
vie5qjq pirkimu istatymu ir kitq teises aktq nusratyta tvarka.

85. Le5as, gautas kaip paramE, taip pat pagal testamentE, istaiga naudoja paramos teikejo arba
testatoriaus nurodymu [statuose numatytai veiklai. Sios ]eSos ir 1e5os, gautos i5 valstybes ar
savivaldybiq, laikomos atskirose istaigos leSq sqskaitose.

86. [staigos turtq sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip parama, turtas, gautas
pagal testamentq, finansiniai iStekliai ir kitas su istaigos veikla susijqs teisetai igytas turtas. Turtas,
kuri istaiga valdo, naudoja ir juo disponuoja patikejimo teise, priklauso istaigos dalininkui
(savininkui) nuosavybds teise. Pagal turto patikejimo sutarti perduotas turtas naudojamas ir
valdomas istatymq nustatyta ir sutartyje nurodyta tvarka tik [staigos istatuose numatytai veik]ai
uZtikrinti.

87. [staiga negali paga] turto patikejimo sutarti perduoto turto perduoti nuosavybes teise
kiuems asmenims, jo [keisti ar kitaip suvarZyti daiktines teises i ji, juo garantuoti, ]aiduoti ar kitu
c[du juo uZtikrinti savo ir kitq asmenq prievoliq lvykdymq. Turto patikdjimo sutartyje gall b[ti
rustatyta ir kitq apribojimq. lstaiga jai pagal patikejimo sutarti perduotq savivaldybes turtq gali
:uomoti arba perduoti panaridai savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

BB. [staiga jai nuosavybes teise priklausanti turtE va]do, naudoja ir disponuoja juo teises aktq
:usraty[a tvarka.

89. {staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio auditas atliekamas teises aktq nustatytais

=:rejais bei visuotiniam dalininkq susirinkimui pridmus sprendimA atlikti toki auditq kitais, nei
:rises aktq nustatytais, atvejais ir iSrenka auditoriq ar audito imonq. Teises aktq nustatytais atvejais
.. narka atliekamas taip pat kitas istaigos atitinkamos veiklos auditas. Auditas atliekamas teises
.^:q, reglamentuojaniiq auditE, nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

90. Dalininko ra5ti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
,;:=:3os dokumentai jam pateikiami susipaZinti istaigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoje
...=:3os vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos
:=--ninkui gali bflti siuniiamos registruotu laiSku adresu, kuri dalininkas nurodqs istaigai, arba
...-Jamos pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemondmis.

91. [staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

l,



13

vIE s v ,RANE sr Mr f#l iflfii,Ht, pA s KE L BIM o T'ARKA

92. [statymuose numatytais atvejais, tvarka ir terminais praneSimai ir skelbimai vieSai skelbiarri
Lieruvos Respublikos Vyriausybes nustatyta warka Juridiniq asmenq registro warkytojo leidZiamame
eLekuoniniame leidinyje vieSiems praneSimams skelbti. Prane5imuose nrri b[ti nurodyta visa informacija,

^:riq pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos viedqiq istaigq
-s:arymas ir kiti teises aktai.

93. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimq projektai ir kiti dokumentai, su kuriais
::ri susipaZinti dalininkai, i5siundiami registruotu Iai5ku arba elektroninemis rySio priemonemis,
::ca lteikiami kiekvienam dalininkui ne veliau kaip prieS 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkr-1

s:sirinkimo. Prane5ime apie visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukimq turi b[ti nurodyta:

--usrrinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarke.

XIV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

94. {staigos vadovas turi parengti ir pateikti visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq
.":ansiniq metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir veiklos ataskaitq.

95. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys ir veiklos ataskaita kartu su auditoriaus iSvada (tais

..-,'ejais, kai finansiniq ataskaitl+ auditas atliktas) yra vieSi dokumentai. Sie dokumentai, iSskyrus

:-:-niq asmenq asmens duomenis, kurie pagal [statymus, reglamentuojaniius fiziniq asmenU asmens

- - - nlenq apsaugE, vieSai neskelbiami, skelbiami istaigos interneto svetaineje. Tretiesiems
:r-renims turi b[ti sudarytos sqlygos su Siais dokumentais susipaZinti istaigos buveineje darbo

.-andomis,
96. [staigos veiklos ataskaita turi blti pateikta Juridiniq asmenq registro tvarkytojui kartu sr-t

:=-*niq finansiniq ataskaitq rinkiniu, o tais awejais, kai atliktas finansiniq ataskaitq auditas, karti-t st-t

.:--.-luotu metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu turi buti pateikta ir auditoriaus i5vada. lstaiga, kuri
...irriama prie vieSojo sektoriaus subjektq, metiniq finansiniq ataskaitll rinkinys, o tais atveiais,

..- .udrtas atliktas, audituotas metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys kartu su auditoriaus iSvada

::riq asmenq registro tvarkytojui teikiami Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatyta

:r:.3. Juridiniq asmenq registro tvarkytojui pateikti dokumentai ne veliau kaip per 30 dienq nuo jq
::'. -:o dienos neatlygintinai skelbiami Juridiniq asmenq registro tvarkytojo interneto svetaineje.

XV SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

97 . Iniciatyvos teise si[lyti keisti ir papildyti lstaigos istatus turi istaigos dalininkas
,. , -:inkas), [staigos vadovas, istaigos kolegial[s organai. Pakeistus ar papildytr-is istatus tvirtina
. - - : :tnis dalininkq susirinkimas.

98. {statq pakeitimai ir papildymai [sigalioja nuo jq teisinio perregistravimo teises aktq

- : .::\'ia tVafka.

XVI SKYRIUS
ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

:9. Istaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos
- =.: *:likos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vieiqjq [staigq, Lietuvos Respublikos

:-:.:ioS prieZi[ros istaigq bei kitq teises aktq nustatyta tvarka.
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XVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100. Siuose istatuose neaptarti kiti susijq su istaigos veikla klausimai yra reguliuojami
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo, Lietuvos
Respublikos sveikatos prieZiiiros [staigq ir kitq teisds aktq nustatyta warka,

j':.'
?.-,1 '|

;','. . .

Kl r ip6rlos medicinines sla

lirr.,lIncs v1'r. llrlytoja
I).IvI. Drungiliend

Lou-o2-dt

d@" P


