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VIESOSIOS ISTAIGOS DRUSKININKU LIGONINES

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

.

1. VieSoji istaiga Druskininkq ligonine (toliau

-

[staiga) yra Lietuvos nacionaline

sveikatos sistemos sveikatos prieZilros [staiga, teikianti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas paga

[staigai suteiktq licencij 4.
2. lstarga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvo
Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZifiros istaigq istatymt
Lietuvos Respublikos vie5qjrl istaigrl istatyn'ru, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymr
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Siais istatais bei kitais istatymais ir teises aktais.
3. {staigos steigejas (savininkas) Druskininkq savivaldybe (toliau Savininkas'
Savininko turtines ir netultines teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Druskininkq savivaldybe
taryba (toliau - Taryba).
4. {staiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmu(
turintis trkini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, s4skaitas bankuose, savo antspaudt
Pagal savo prievoles {staiga atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. {staiga neatsako u
Savininko i sipareigoj irnus.
5. fstaiga yra paratnos gaveja.
6, {staigos teisine forma - vieSoji istaiga.
7. {staigos pavadinimas - vieSoji istaiga Druskininkq ligonine.
8. {staigos buveine: Sveikatos g. 30, LT - 66251, Druskininkai.
9. {staigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
10. istaigos veiklos laikotarpis neribotas.

-

-

II SKYRIUS
SRITYS IR RUSYS
TIKSLAI,IJI,DAYINIAI,
VEIKLOS
ISTAIGOS
11, Pagrindinis fstaigos veiklos tikslas teikti Lietuvos gyventojams

prieinamar
gydym
prevencijos,
ligoniq
diagnostikos,
ligq
stiprinimo,
sveikatos
tinkamas, saugias, veiksmingas
ir slaugos paslaugas.
12. Istaigos veiklos uZdaviniai:

72.1. organizuoti ir teikti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines bei pirminio lygi
stacionarines asmens sveikatos prieZiuros paslaugas;

12.2. dalyvauti rengiant ir tobulinant sveikatos prieZi[ros specialistus, teikti klinikir
bazg universitetq bei kitq mokymo ir ugdymo istaigq studentams bei gydytojams rezidentams.
13. {staigos pagrindines veiklos sritys:
13.1. asmens sveikatos prieZiflros paslaugq, nurodytq istaigos asmens sveikatc
prieZilrros licencij oj e, teikimas;
13.2. kitos istatymq nedraudZiamos veiklos, susijusios su [staigos tikslq igyvendinim,
vykdymas.

14. lstaiga turi teisg verstis kita jstatymais neuZdrausta Ikine komercine veikla, susijusia
su f staigos veiklos tikslq pasiekiniu.
15. Istaigos veiklos rlrSys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31
Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriq):
15.1. ligoninitl veikla (86.l0);
15.2. gydytojq specialistq veikla (86.22);
15.3. stacionarine slaugos istaigq veikla (87.10);
I 5.4. medicinos laboratoriiq veikla (86.90.30);

d. isakymu Nr. Df-226 patvirtint4

15.5 hita Zmonirl sveikatos prieZiDros veikla (86.90).
16. lstaiga turi teisg verstis kita jstatymais neuZdrausta tikine komercine veikla, susijusia

su lstaigos veiklos tikslq pasiekimu.
17. lstatymrl nLrstatytais atvejais lstaiga gali imtis tam tikros r0Sies veiklos tik gavusi
nustatyta
tvarka iSduotq licencij4 ir jregistruota Valstybiniame sveikatos prieZilros istaigq
istatymo

registre. Istaiga privalo tureti visas licencijas (leidirnus), kurios istatyrnuose numatytos kaip b[tinos
jos veiklos sqlygos.

III

SKYRIUS
TEISES
IR PAREIGOS
ISTAIGOS
18. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
siekdatua savo tikslq ir vykdydama istatuose nurodytus uZdavinius fstaiga turi teisg:
I 8.1. tureti s4skaitas bankuose;
18.2. tureti savo lstaigos Zenklq;
18.3. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 turt4 ir juo disponuoti istatymq, kitq
nonriniq aktq bei 5iq jstatq nustatyta tvarka;
18.4. teikti bei gauti paramE, paveldeti pagaltestamentq;
I8.5. teises aktrl nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
18.6. pagal korlpetencij4 sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigo.jimus;
18.7. stoti i asociacijas, tarp jq ir tarptautines, dalyvautijq veikloje;
18.8. naudoti Istaigos le5as jstatuose numatytierns tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
18.9. skelbti konkursus, susijusius su f staigos veikla, ir juos organizuoti;
IB.l0. suderitrus su Stebetq taryba nustatyti darbo apmokejimo tvark4, teikiamq
paslaugq kainas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos istatyrnus ir kitus teises aktus
jos pacientams turi bllti teikiamos nernokamai arba privalorna laikytis Lietuvos Respublikos
istatyrnq
ar kitq norrniniq teises aktq reguliuojamq kainq;
I8.I I . sudaryti tikslines sqmatas, tureti tam tikslui specialias sqskaitas;
18.12. teises aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais, gauti paskolas i5 kitq

subjektq;

18.13. uLmegzti rySius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis
patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;
I 8. 14. tobulinti ir perkvalifikuoti specialistus;
18.15. tureti kitq teisiq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos galiojantiems teises
aktarls, lstaigos istatams.
19. lstaiga privalo:
1 9. l. uZtil<rinti butinqiq rnedicinos pagalb4;
lr9.2. igyvendinti btitinEsias visuornenes sveikatos prieZiDros priemones pagal Sveikatos
apsilugos m in isterij os patv irtint4 sqra5q;
19.3, teil(ti tik tas asmens sveikatos prieZifiros paslaugas, kurios nurodytos lstaigai
iSduotoje I icencij oje;
19.4. drausti lstaigos vykdom4 veiklq civilines atsakon-rybes draudimu;

19.5. nar.rdoti tik tas sveikatos prieZiuros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka
aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
19.6. pildyti ir saugoti pacientq gydymo stacionare istorijas, asmens sveikatos istorijas,
kitq medicining dokumentacijq ir teikti infbrrnacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms
jstaigoms istatymq nustatyta tvarka;
19.7. Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka atlyginti Lalq, padarytE paciento
sveikatai, teikiant sveikatos prieZiuros paslaugas;
19.8. saugoti paciento medicining paslapti, iSskyrus atvejus, kai fstaiga teises aktq
ttustatyta tvarka privalo pateikti infbrniacijq apie pacientq arba kai pacientas sutinka, kad infonnacija
apic ji butq skelbiama;

19.9. informuoti kompetentingas institucijas apie lstaigoje ivykusius hospitalines
inlekcijos atvejus ir protrtikius, susidariusias ekstremalias situacijas ir kitus teises aktuose numatytus
!vykius;

19.10. istatymq nustatyta tvarka vykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing
buhaltering ir statisting inlbrmacijq valstybes institucijoms ir fstaigos Savininkui
moketi mokesdius istatymLl nustatyta tvarka;
19.12. nenusiZengti I-ietuvos Respublikos jstatymarns, pojstatyminiarns aktams,
gcriems paprodiarns ir bendriems ZmogiSkos ntorales principams.
20. lstaiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams, kitiems teises aktams bei lstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams.
19.1 I .

IV SKYRIUS
NAUJU DALININKTJ PRIIIMIMO, DALININKU INASU PEIIDAVIMO ISTAIGAI,
DALININKO TBISIV PERLIIIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA
21. Vienintele lstaigos dalininke, kurios priimti sprendimai prilyginami visuotiniame
dalininkq susirinkirre priirntien'rs sprendimams, yra Druskininkq savivaldybe. Savivaldybes
institucija, igyvendinanti savivaldybes, kaip lstaigos dalininkes (savininkes), turtines ir neturtines
teises ir pareigas - Druskininkq savivaldybes taryba. Druskininkq savivaldybes taryba (toliau dalininke - savininke) turi visas teises ir pareigas, kurios yra numatytos dalininkui ir visuotiniam
dalininkq susirinkimui.
22. fstaigos dalininku tampama lstaigos Savininkui istatyrnq ir teises aktq nustatyta
tvarka priemus sprendini4 del dalininko priemimo ir jo jna5o patvirtinimo.
23. Asmuo, pageidaujantis tapti lstaigos dalininku, pateikia lstaigos direktoriuipraSym4
juo tapti, Pra5yme turi buti nurodyti duomenys apie asmenj, pageidaujanti tapti lstaigos dalininku
(Lrridinio asurens pavadinimas, kodas, buveind, fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamoji vieta), taip pat numatomas jna5as pinigais ar jna5o verte ne maliau 2896,20 Eur (du
trrl<standiai a5tuoni 5imtai devyniasdesinit SeSi eurai20 ct), kuri nurodyta turto vertinirno ataskaitoje.
Be to, pra5ynte turi buti pareikStas pritarirnas lstaigos veiklos tikslams. Karlu su pra5ymu turi b[ti
patcikta turto vertinitro ataskaita, jei nurnatoma perduoti materialqii ar nematerialqji tur14.
24. lstaigos direl<torius, gavgs asr.nens, pageidaujandio tapti lstaigos dalininku, pra5yrnq,
turi per 30 kalendoriniq dienq kreiptis i lstaigos Savinink4 del sprendimo priemimo. [staigos
direl<torius per 5 darbo dienas turi infbrrnuoti dalininkais pageidaujandius tapti asmenis apie fstaigos
Savininko priimtE sprendirn4 del naujq dalininkq.
25. lstaigos Savininkui priernus sprendirnE priimti nauj4 dalininkE, dalininku tapti
pageidaujantis asmuo tampa fstaigos dalinirrku, kai perduoda fstaigai savo pra5yme nurodytq ina5q.
f na5q dalininl<ai privalo perduoti ne veliau kaip per 30 dierrq nuo sprendimo priemimo. Neperdavus
!naSo per 30 dienq, dalininkas laikomas nepriimtu.
26. [staigos dalininkas turi Sias neturtines teises:
26.1. dalyvauti ir balsuoti lstaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;

26.2. susipaZinti su f staigos dokurnentais ir gauti lstaigos turim4 informacij4 apie jos
veikltl;
26.3. kreiptis j teisrn4 su ieSkirriu pra5ydamas panaikinti fstaigos visuotinio dalininkq
susirinkimo ir kitq lstaigos organq sprendirnus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq
sudarytus sandorius, jeigLr jie prie5tarauja irnperatyviosioms istatymq normorls, fstaigos istatarns
arba protingluno ar s42iningumo principarns;
26.4. kreiptis i teism4 su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti lstaigos valdymo organams
ateityje sudaryti sandorius, priestaraujandius lstaigos veiklos tikslams ar paLeidLiandius [staigos
valdymo organo kompetencij 4;
26.5.kitas teises al<tuose ir istatuose nustatytas neturtines teises.
27. f staigos dalininkas turi Sias turtines teises:
27 .1. gauti likviduojamos lstaigos turto dalj, nevirlijandiq jo jna5o vertes, jeigu
patenkinus visus kreditoriq reikalavirnus lieka vie5osios lstaigos turto;
27.2. istatq ir teises aktq nustatyta tvarka perleisti kitarn asrneniui dalininko teises,
i5skyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe. Valstybes ar savivaldybes vie5osios
istaigos dalininko teises gali buti perduotos kitienis juridiniarns asmenims Lietuvos Respublikos
vieSqiq !staigq !statymo ir istatyrnq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turlo valdym4,
Iraudojimq ir disponavirnq.juo, nustatytais atvejais ir budais;
27 .3. pirnurno teise jsigyti parduodam4 ar kitaip perleidZiam4 istaigos kapitalo dali.
28. Dalininko teisiq perleidimo kitiems asmenims tvarka:
28.1 . apie savo sprendirnq perleisti lstaigos dalininko teises dalininkas turi ra5tu prane5ti
fstaigos direktoriui. uurodydarnas duomenis apie asrneni fiuridinio asmens pavadinimas, kodas,
buveine; flzinio asmens vardas, pavarde, asrnens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti
savo teises, bei perleidirro budq ir numatom4 sandorio datq. Apie gaut4 dalininko pranesim4 fstaigos
direktorius per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybes teisg perimti dalininko teises
turi esanri dalininkai:
28.2. asrnuo, isigiiEs dalininko teises, tampa lstaigos dalininku nuo jo jregistravimo
dokumentuose.
lstaigos
fstaigos direktorius, gavgs dalininko teisiq perleidirno sandori patvirlinanti
dokurnent4, per 3 dienas turi atlikti naujo datininko registravirn4. Sio dalininko turimq balsq skaidius,
igyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq susirinkime, lygus jarn teises perleidusio
dalininko tur0taru balsq skaidiui;
28.3. apie tai, kad yra iregistruotas naujas lstaigos dalininkas, lstaigos direktorius per 5
diertas 5iq jstatq nustatyta tvarka turi prane5ti lstaigos dalininkarns.
29. leigu dalininkas papildomai perduoda lstaigai ina5us arba perleidZia dalininko teises
kitam asmeniui, turi buti atitinkamai pakeidianii ira5ai [staigos dokurnentuose ir pakeidiami ina5q
vertg patv irtinantys dokumentai.

V SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI
30. lstaiga jgyja civilines teises, prisiirna civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdyrno organus. lstaiga negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq per lstaigos Savininkq ar dalininkus.
31 . lstaigos valdymo organai:
3l .l . visuotinis dalininkq susirinkimas;
31.2. vienasrnerris valdyrno organas - lstaigos direktorius;
31.3. administracija, kuri veikia pagal lstaigos direktoriaus patvirtint4 administracijos
darbo reglalrentq. Istaigos administracija vykdo lstaigos Savininko sprendimus ir atlieka kitas
jstatyrnuose ir Istaigos vidaus dokumentuose nustatytas funkcijas;
31.4. vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba jo funkcijas gali atlikti pagal sutarli
juridinis
kitas
asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone.
32. fstaigoje sudaromi kolegialls patarianiieji organai:
32. L stebetojq taryba;

32.2. gydymo taryba;
32.3. slaugos taryba.
33. lstaigoje sudaroma medicinos etikos kornisija, kuri kontroliuoja, kaip laikornasi
medicinos etikos reikalavimrl. Medicinos etikos komisijos sudarymq ir veiklos tvark4 nustato jos
t.tuostatai, parengti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos prieZilros istaigos
medicinos etikos komisijos pavyzdiniLrs nuostatus.

W SKYRIUS
VISUOTINIO DALININKU SUSIIIINKIMO (SAVININKO) KOMPETENCIJA,
SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA
34. Visuotinis dalininkrl susirinkirnas yra auk5diausiasis fstaigos valdyrno organas.
Jcigu vieSosios jstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas vieSosios istaigos savininku.
Lietuvos Respublikos teises aktrl ir 5iq istatq nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir
savininkui.
35. Visuotinio dalininkq susirinkimo kornpetencijai priklauso:
35.1. priimti, keisti ir papildyti lstaigos istatus;
35.2. priimti sprendim4 pakeisti lstaigos buveing;
35.3. gauti infbrmacij4 apie lstaigos veiklq;
35.4. tvirtinti lstaigos valdymo struktrirq ir pareigybiq s4ra5q;
35.5. sl<irti ir atSaukti lstaigos vadovq, nustatytijo darbo sutarties sqlygas;
35.6. rinkti ir at5aukti kotegialiq organq narius, jeigu kolegialiis organai nurnatyti
jstatuose;
lstaigos
35.7. per 4 menesius nuo finansiniq rnetq pabaigos tvirtinti metiniq finansiniq ataskaitq
rinkini;
35.8. priimti splendirn4 del lstaigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuollos, perdavinio pagal panaudos sutartj ar jkeitimo;
35.9. istatyluo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugq kainas beijq
apskaidiavi rno metod ikas;

35.10. nustatyti lstaigos iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui
normatyvus arba pavesti juos patvirlinti padiai fstaigai;
tvirtinti

ir

rnedikarnentams,

35.11. organizuoti vie54 konkurs4 [staigos administracijos vadovo pareigoms eiti ir
Sio konkurso nuostatus. SLrdaryti su konkurs4 lairnejLrsiu asmeniu darbo sutarti, taip pat 5i4

sLrtarti nutraukti istatymq nustatyta tvarka;

35.12. detalizuoti lstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvark4
Vyriausybes ar jos lgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
35.13. nustatyti valdymo organLl nariq ir revizoriaus atlyginirnus;
35.14. steigti lstaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti fstaig4;
35.15. skirti ir at5aukti likvidatoriq, kai Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatyrno
nustatytais atvejais sprendirnq likviduoti vieSqlE istaig4 priirna visuotinis dalininkq susirinkimas;
35.16. priiniti sprendimq del [staigos naujq dalininkq prien, imo
35.17. atralizuoti lstaigos veil<lq, veikti valstybes ir lstaigos naudai laikantis Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdyrno, naudojirno ir disponavimo juo istatyme
iSdestytq principq
35.18. sprgsti kitus Lietuvos Respublikos teises aktuose ir lstaigos istatuose visuotinio
daI in inkq susirinkimo kompetenci.lai priskirtus klausimus
36. lstaigos visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo tvarka, sprendirnq priemimo
tvarkq nustato Lictuvos Respublikos vie5rfiq istaigq istatymas ir Lietuvos Respublikos sveikatos
prieZiriros istai gq istatymas.

VII SKYRIUS
DIREKTORIAUS
KOMPBTENCIJA,
SKYRIMO IR ATSAUKIMO TVARKA
ISTAIGOS
37. lstaigos direktorius renkamas vie5o konkurso tvarka pagal fstaigos steigejo
(savininko) patvirtintus konkurso nuostatus. fstaigos direktoriumi gali b[ti asmenys, kurie atitinka
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavirnus. fstaigos direktorius savo
veil<loje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais, Siais istatais, fstaigos steigejo (savininko)
sprendimais ir pareigybes apra5ymu.
38. lstaigos direktoriaus kompetencijai priskiriama:
38.1. organizuoti Istaigos veikl4 ir veikti [staigos vardu santykiuose su kitais juridiniais
ir fiziniais asmenimis bei valdZios institucijomis;
38.2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su sveikatos prieZitiros specialistais ir kitais
lstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka jLros skatinti arba skirti drausmines nuobaudas, nustatyti ir
tvirtinti darbuotojq pareigybiq s4ra5q;
38.3. prisiimti atsakomybg uZ finansines atskaitomybes sudarym4;
38.4. teikti informacij4 visuomenei apie lstaigos veikl4 ir vie5q prane5imq paskelbimq;
38.5. vadovauti lstaigos pagrindinei ir [kinei veiklai, tvarkytijos reikalus, uZtikrinti
darbuotojams
saugias ir sveikas darbo s4lygas;
lstaigos
38.6. teikti duomenis ir dokurnentus juridiniq asmenq registrui;
38.7. teil<ti rneting finansirTg atskaitomybg ir mettl veiklos ataskait4 lstaigos Savininkui;
38.8. atstovauti lstaigai teisme ir kitose institucijose;
38.9. teikti klausirnus svarstyti lstaigos Savininkui;
38.10. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas bankq istaigose;
38.11. be atskiro jgaliojirno veikti lstaigos vardu ar igalioti kitus asmenis vykdytijo
kompetencijai priski rtas funkcijas;
38.12. suderinus su lstaigos Stebetojq taryba, tvirtinti darbuotojq darbo aprnokejimo
tvarkq ir iSlaidq, sliirtq darbo uZmokesdiui ir medikarnentar.rls, normatyvus;
38.13. teil<ti visuotiniam dalininkq susirinkirnui f staigos istatq pakeitimo projekt4;
38.14. leisti isakymus, duoti nurodymus, privalornus visiems darbuotojams;
38.15. tvirtinti vidaus tvarkos taisykles, parengti ir tvirtirrti darbuotojq pareigybiq
apraSymus, skyriq nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
38.16. organizuoti padaliniq vadovq priemimo i darb4 vie54 konkurs4;
38.17. organizuoti padaliniq ir filialq vadovq atestacij4;
38.18. informuoti lstaigos Savininkq apie neefektyviai dirbandius lstaigos padalinius ir
sprgsti jq reorganizavimo ar likvidavirno klausirnus;
38.19. atsakyti uZ perduoto pagal panaudos sutarti bei lstaigos isigyto turto tinkamq
naudojimq ir iSsaugojimq;
38,20.lstaigos vardu pasiraSyti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti lstaigos
d i rektoriar,rs konipetencij os funkcij as ;
38.21. gavus raSti5k4 lstaigos Savininko sutikimq, parduoti, perleisti, iSnuomoti, ikeisti
ilgalaiki materiahlji tr,rrtq, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitq subjektq prievoliq ivykdymq
Vyriausybes ar jos jgaliotos institucijos nllstatyta tvarka;
38.22. prane5ti f staigos Savininkui apie jvykius, galindius turetipoveikifstaigos veiklos
tgstinumui, veiklos pobudZiui ir apimtims;
38.23. kittl pareigq. nunratytrl Lietuvos Respublikos teises aktuose, fstaigos istatuose
atlikimas.
39. lstaigos direktorius gali buti at5aukiarnas i5 pareigq, jei Savininkas nepatvirtina
staigos
direktoriaus
ir (ar) lstaigos veiklos ataskaitos, jei f staigos vadovas paLeidLia tarnautojo
f
jei
jis
vciklos etiktl,
praranda nepriekaiStingtl reputacij4 ar kitaip prarandamas pasitikejimas juo.
40. Visuotiniarn dalininkq susirinkimui (savininkui) priemus sprendim4 at5aukti
vadovE,
su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
istaigos

VIII SKYRIUS
KOLEGIALIV PATARIAMUJU ORGANV KOMPETBNCIJA, NARIU RINKIMO IR
ATSAUKIMO TVARKA

l.

lstaigos stebetojq taryba (toliau - stebetojq taryba):
lstaigos veiklos viesumui uZtikrinti;
41.2. stebetojq taryba yra patarianiasis organas, sudaromas penkeriems metams;
41.3. stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq lstaigos steigejo (steigejq) bendru sprendimu
paskirtq atstovtl; vieno savivaldybes, kurios teritorijoje yra fstaiga, tarybos paskirlo tarybos nario;
vieno savivaldybes, kurios teritorijoje yra lstaiga, tarybos paskirto visuomenes atstovo ir [staigos
sveikatos prieZiuros specialistq profesiniq sqjungq paskirto vieno atstovo;
41.4. stebetojq taryb4 negali jeiti asmenys, kurie dirba fstaigos administracijoje,
Valstybineje ar teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudirno irnoneje;
41.5. stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus
apie tai raStu jspe.igs stebetojq tarybq ir j j delegavusi4 institucij4 ne veliau, kaip pries keturiolika
4

4l.l. sudaroma

i

dienq;

41.6. stebetojq tarybos narys gali briti atSauktas i5 stebetojq tarybos:
41.6.1.

jo

raSti5ku pra5ymu;

41.6.2, institucijos, delegavusios savo atstovq i stebetojq tarybq, sprendimu;

darbuotoj

41.6.3. lstaigos darbuotojq visuotinio susirinkimo iSrinktas
q visuotinio susirinkimo nutarimu;

atstovas

41.6.4.lstaigos sveikatos prieZiDros specialistq profesines sqiungos nutarimu, jeigu ji
buvo delegavusi savo atstov4;
41.7. vietoj atsistatydinusio ar at5aukto stebetojq tarybos nario
skyrusi institucija
skiria nauj4 nari;
4 I .8. stcbetojq tarybos kompetencija:
4l .8.1 , analizuoti lstaigos veikl4;
41.8.2. iSklausyti ir iverlinti lstaigos direktoriaus parengt4 metines veiklos ataskait4;
41.8.3. suderinti lstaigos direktoriaus pateikt4 darbuotojq darbo aprnokejimo tvark4;
41.8.4. kitos kompetencijos, numatytos Lietuvos Respublikos teises aktuose;
41.9. stebetojq tarybos susirinkimai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus.
Stebetojq tarybos sprendimai priimarli paprasta balsq dauguma. Jeibalsaipasiskirsto po lygiai, lemia
stcbeto.iq tarybos pirrlininl<o balsas. Stebetojq tarybos sprendimai yra teiseti, jei juos priimant
dalyvauia daugiau kaip puse jos nariq;

ji

4l . 10.

kiti

stebetojq tarybos veiklos klausimai nustatyti stebetojq tarybos darbo

reglarnente (nuostatuose);

4l.l L su stebetojrl tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uZ darbq stebetojq
taryboje neapmokama;
42. lstaigos gydymo taryba (toliau * gydymo taryba):
42.1. gydym o taryba sudaroma fstaigos direktoriaus isakymu i5 padaliniq vadovq,
gydylojq. Gydymo tarybq sudaro ne daugiau kaip 7 nariai. Gydymo tarybai pirmininkauja fstaigos
direktorius arba jo igaliotas lstaigos administracijos darbuotojas. Gydyrno taryba veikia pagal fstaigos
direktoriaus patvirtintq darbo reglarrent4. I5 Gydymo tarybos narys at5aukiamas fstaigos direktoriaus
isakymu;
42.2. gy dy mo tarybos kornpetenc ija :
42.2.1. svarstyti asnlens sveikatos prieZiuros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
42.2.2. periodi5kai rengti klinikines konlerencijas ir seminarus;
42.2.3. svarstyti naujq astrens sveikatos prieZiDros technologijq bei pinnaeiles irangos
jsigij imo klausirnus;
42.2.4. analizuoti gydymo kol<ybg ir klaidas;
42.2.5. tikrinti lstaigos direktoriaus isakymq ir nurodymq vykdyrn4, kaupti ir analizuoti
strukturiniq
padaliniq bei atskirq darbuotojq pasi[lymus ir rekomendacijas;
lstaigos

42.2.6. analizuoti specialistq dalykines kvalifikacijos bukl9 ir teikti fstaigos direktoriui
pasillyn, us del butinrjrl specializacijq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimo;
42.2.7. svarstyti struktlriniq padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus,
atsiZvelgiant j statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius;
42.2.8. organizuoti sveikatos prieZilros specialybiq studentq praktik4, teiktipasiiilymus
jai tobulinti;
42.2.9. nagrineti pacientq skundus, susijusius su sveikatos prieZiiiros paslaugq kokybe
ir priirnti sprendinius;
42.2.10. nagrineti sanitarinio epidemiologinio reZimo problemas, analizuoti tyrirnq ir
gydymo planq vykdymq, sutartiniq isipareigojimq bei programq vykdymq, svarstyti medicinines
dokumentaciios pildynro kokybes klausirnus;
42.2.1l. teikti rekomendacinio pobrldZio pasiDlymus fstaigos administracijai. Jei
lstaigos administracija su pasirllymu nesutinl<a, gydymo taryba savo pasi[lym4 gali pateikti [staigos
Savininkui;
42.2.12. svarstyti kitus aktualius fstaigos veiklai klausirnus;
42.3, gydyno tarybos nariai renkasi iposedZius ne rediau kaip 1 kartq per ketvirti.
Atsiradus skubiq problemq ar klausimq, gali b[ti kviediarni neeiliniai posedZiai;
42.4. gydylmo tarybos nariai turi teisE gauti detali4 inforrnacij4 apie svarstom4 klausim4,
pareih5ti savo ullonlong bei pasi[lyrnus svarstoma tema;
42.5. gydyr"rio tarybos nariai privalo dalyvauti posedZiuose;
42.6. gydyrno taryba ir atskiri nariai teikia tik kompetentingus, atitinkandius Lietuvos
RespubIikos teises aktq reikalavirnus pasiulynius ir rekomendacijas;
42.7. su gydymo tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uZ darbq gydymo
taryboje neaprnokama;
43. lstaigos slaugos taryba (toliau - slaugos taryba):
43.1. slaugos taryba sudaroma lstaigos direktoriaus isakyrnu i5 fstaigos padaliniq
slaugos specialistq. Slaugos tarybq sudaro ne daugiau kaip 5 nariai. Slaugos tarybai pirmininkauja
lstaigos direktorius arba l<itas igaliotas lstaigos administracijos darbuotojas. Slaugos taryba savo
darbq organizuoja pagal lstaigos direktoriaus patvirtintq reglarnent4. I5 slaugos tarybos narys
at5aukiarnas Istaigos direktoriaus jsakymu;
43.2. slaugos tarybos korlpetencija:
43.2,1. svarstyti pacientq slaugos organizavirno ir tobulinimo klausimus;
43.2.2. organizLroti slaugos studentrlpraktikq, teiktipasiulymus jaitobulinti;
43.2.3, nagt'inetipacienttl skundus, susijusius su slaugos kokybe, ir priimtisprendirnus;
43.2.4. svarstyti kitLrs aktualius su slauga susijusius klausimus;
43.2.5. slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobudZio
pasit-tlymus lstaigos administracijai. Jei lstaigos administracija su pasirilymu nesutinka, slaugos
taryba savo pasi[lymq gali pateikti steigejui (steigejams);
43.3. slaugos tarybos nariai renkasi iposedZius ne rediau kaip vienE kartqper ketvirti.
Atsiradus skubiq problernq ar klausimq, gali buti kviediami neeiliniai posedZiai;
43.4. slaugos tarybos nariai turi teisg gauti infonnacij4 apie svarstom4 klausim4,
pareil<5ti savo ltLlollong bei pasiIlymus svarstorxa tema, susipaZinti su slaugos personalo darbu
lstaigos padal iniuose;
43.5. slaugos tarybos nariai privalo dalyvauti slaugos tarybos posedZiuose, laiku ir
atsakingai vykdyti slaugos tarybos nutarirnus;
43.6. slaugos tarybos nariai atsakingi uZ nutarimq, priirntq slaugos tarybos posedZiq
metu, vykdym4 ir inl'orniacijos perdavirnq atsakingiems asmenims.

IX SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS,
PADALINIU,
F'ILIALU VADO\T PRIEMIMO I
ISTAIGOS
pRrEZnrnos
DARB.1 oRGANIZAVTMo rR svErKATos
spECrALrsrU pRrEMrMo
DARBA TVARKA

I

44. lstaigos padaliniq ir filialq vadovai i darbq priimarni vieSo konkurso b[du. Vie54
konkursq organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Istaigos direktorius.
45. fstaigos padaliniq ir filialq vadovais gali bnti asmenys, kurie atitinka Sveikatos
apsaugos m inisterijos patvirtintus kval ifi kacin ius reikalavimus.

46. Sveikatos prieZiIros specialistai i darb4 priirnami Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatyta tvarka. Sveikatos prieZiriros specialistai privalo tureti atitinkam4 profesing
kvalifikaciiq irodantf dokLrmentq (licencij4, scrtifikat4 ir pan.), suteikianti teisg dirbti darb4, i kuri
specialistas priimamas.
X SKYRIUS
ISTAIGOS LESU SAITINIAI, JU I'ASKIRSTYMAS IR DISPONAVIMO ISTAIGOS
TURTU TVARKA
47. lstaigos le5q Saltiniai:
47.1. privalomojo ir savanoriSkojo sveikatos draudimo fondo leSos pagal sveikatos
prieZitiros jstaigq sutartis su valstybine ar teritorinernis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos
draudimo jstaigomis;
47.2. [staigos Savininko skirtos leSos;
47 .3. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;
47.4. valstybes ir savivaldybiq sveikatos fondq leSos, skirtos sveikatos programq
tinansaviniui;
47.5. leSos i5 Europos Sqjungos strukt[riniq fondtl, valstybes investiciniq programq
leSos;

41.6. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavirnai;
47.7. leSos, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas
paslaugas ar sutartinius darbus;
47.8. leSos, gaunamos kaip parania, dovana, taip pat leSos, gautos pagaltestament4;
47 .9. asignavimai medicinos studijq ir rnokslo poreikiarns tenkinti;
47 .10, skolintos le5os;
47 .l L pajamos uZ parduotq ar i5nuomotq [staigos tur14;
47 .12. kitos teisetai jgytos leSos.
48. Kiekvienais finansiniais metais lstaiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamq leSq iSlaidq sqrnat4. Finansiniq ataskaitq rinkini
tvirtina !staigos Savininkas. I5 kitq Saltiniq gaunalnq lesq i5laidq sqmata sudaroma, jei to reikalauja
Sias leSas teikiantys subjektai.
49. LeSas, gautas kaip pararnq, taip pat pagal testament4, fstaiga naudoja paramos
te ike.io arba testatoriaus nurodymu jstatuose numatytai veiklai. Sios leSos ir leSos, gautos i5 valstybes
ir savivaldybes, laikomos atskiroje lstaigos leSq s4skaitoje.
50. lstaigos pajamos paskirstomos 5ia tvarka:
50.1. Istaigos jstatuose numatytai veiklai bei isipareigojimams vykdyti;
50.2. istatyrnq numatytiems mokesdiams;
50.3. fstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
50.4. naujorrs sveikatos prieZiIros technologijoms isigyti ir idiegti;
50.5. patalpq remontui ir prieZilrrai;
50.6. f staigos darbuoto.irl kulturinerns ir socialinems reikmems;
50.7. lstaigos darbuotojtl skatininTo prernijomis ir materialinei pagalbai nelaimes atveju;
50.8. kitiems lstaigos jstatuose nustatytiems fstaigos veiklos tikslams siekti.

5 l. lstaigos le5os gali briti naudojarnos Siuose istatuose, Lietuvos Respublikos teises
aktuose numatytai ir jstatymq neuZdraustai veiklai.
52. fstaigos turtq sudaro ilgalaikis materialusis tuftas, tufias, gautas kaip parama, tuftas,
gautas pagal testament4, finansiniai i5tekliai ir kitas su lstaigos veikla susijQs teisetai
igytas turtas.

53. lstaigos Savininkas turtel fstaigai gali perduoti panaudos pagrindu

Lietuvos

Respublikos jstatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

54. lstaiga ilgalaiki niaterialqij turt4 parduoti, perleisti, iSnuomoti, ikeisti, taip pat

laiduoti ar garantuotijuo kitq subjektq prievoliq jvykdymq gali tik gavusi raStiSk4 |staigos Savininko
leidimq Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.
55. [staiga, pardavusi susidevejusj ar jos veiklai nereikaling4 rnaterialqji turt4 bei
vertybes, gautas pajamas naudoja Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka.
56. f staiga gautq pajamq negali perduoti lstaigos Savininkui.

XI SKYRIUS
ISTAIGOS F'INANSINES VEIKLOS KONTROLE
57. Valstybes ir savivaldybes kontroles institucijos turi teisg Lietuvos Respublikos
istatymq nustatyta tvarka tikrinti f staigos veikl4.
58. f staigos direktorius privalo pateikti valstybes ir Savivaldybes kontroles institucijoms
jq rcikalaLrf amus lstaigos veiklos dokumentus.

59. lstaigos finansinei veiklai kontroliuoti ir rr,etq ukiries - finansines veiklos
patikrinimui atliekamas auditas teises aktq nLrstatyta tvarka.
60. AuditE atlieka [staigos Savininkas ar jo nurodytas nepriklausomas auditorius.
XII SKYRIUS
KEITIMO
IR PAPILDYMO TVARKA
ISTAIGOS ISTATU
61. Iniciatyvos teisg keisti ar papildyti fstaigos jstatus turi lstaigos direktorius, [staigos

adrr in istrac ija ir visuotinis dalininktl susirinkirnas.

62. lstatq pakeitimus ir papildymus tvirtina fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas.
63. [statq pakeitiniai ir papildymai jsigalioja nuo jq teisinio perregistravimo istatymq

nLlstatyta tvarka.
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64. Filialas yra lstaigos padalinys, turintis atskirq buveing ir filialo vadov4. Filialas nera
juridinis asluLro ir veikia lstaigos vardu pagal fllialo nuostatus ir filialo vadovui suteiktus
!galiojirnus.
Filialo nuostatus tvirtina, keidia ir papildo lstaigos direktorius.
65. Filialui [eidZiama tureti sqskaitas. Filialo turtas yra apskaitomas istaigos finansineje

atskaitomybej e, tai p pat atsk i roje fi I ialo fi nansineje atskaitomybej e.
66. Suderings su lstaigos Savininku, sprendimus del fstaigos filialq steigimo ir veiklos
nutraukimo (l ikvidavimo) pri inia I staigos direktorius.
67. Filialas registruojamas ir iSregistruojamas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.
68. lstaigos filialq skaidius neribojarnas.
69. Apie filialo veiklq filialo vadovas atsiskaito fstaigos direktoriui.

