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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL VIESOSIOS ISTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRI(oS LIGoNINES
ISTATU TVIRTINIMO
2020 m.lapkridio 6 d. Nr. T-335

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos lstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, VieSqjq istaigq istatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sveikatos prieZitros lstaigq
istatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybes tarybanu s p r endi,ia:
1. Patvirtinti vie5osios istaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonines lstatus
(pridedami).

2. [galioti vie5osios istaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonines direktoriq:
2.1. pasiraSyti Vie5osios istaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonines istatus;
2.2. iregrstruoti Vie5osios istaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonines istatus
Juridiniq asmenq registro istatq nustatyta tvarka valstybes imones Registrq centro Alytaus filiale.
3. PripaZinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2015 m. spalio
30 d. sprendim4 Nr. T-295,,Del Vie5osios istaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonines istatq

tvirtinimo".

Sis sprendimas gali

blti

skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq

teisenos lstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybes meras
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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybes tarybos
2020 m,lapkridio 6 d.

sprendimu Nr. T-335

VIESOSIOS ISTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINES

ISTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vie5oji istaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine (toliau tekste - istaiga) yra
Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos Alytaus miesto savivaldybes vie5oji asmens sveikatos
prieZi[ros ne pelno fstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos prieZifiros
paslaugas gyventojams ir pagal sutartis uZsakovams.
2. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Sveikatos prieZi[ros istaigq, Sveikatos sistemos, Vie5qjq istaigq, Sveikatos draudimo ir
kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais, galiojandiais teises aktais, steigejo sprendimais, ligonines
direktoriaus isakymais ir Siais istatais.
3. {staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
turintis [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kumg, savo antspaud4, s4skaitas bankuose.
4. [staigos savininke yra Alytaus miesto savivaldybe. Siq $tatq nuostatos, kurios
nustatytos dalininkams, taikomos ir istaigos savininkei (Alytaus miesto savivaldybes tarybai).
1.

5. fstaigos teisine forma - vie5oji istaiga.
6. {staigos buveine - Ligonines g. 12,LT-62114 Alytus, Lietuvos Respublika.

7. |staiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.

{staiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal istaigos prievoles, i5skyrus
istatymuose numatytus atvejus.
8. |staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. |staigos veikla neterminuota.
TI.

ISTAIGOS YEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RfTSYS

10. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojq sveikat4, siekiant
sumaZinti gyventojq sergamum4 bei mirtingum4; organizuoti ir teikti saugiq ir kokybi5k4
specializuot4 bei kvalifikuot4 antring ambulatoring ir stacionaring asmens sveikatos prieZi[r4 bei
slaug4 Alytaus apskrities gyventojams bei kitq apskridiq gyventojams.
I 1. Pagrindin€s istaigos veiklos sritys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007-10-31 isakymu Nr. D[-226 patvirtintE
Ekonomines veiklos r[5iq klasifikatoriq):
I 1.1. Protezq gamyba

-

32.50.30.

I 1.2. Vaistiniq, ruo5iandiq ir parduodandiq vaistus, veikla
1

1.3. Ligoniniq veikla

-

86.10.

1.4. Bendrosios praktikos gydytojq veikla
11.5. Gydytojq specialistg veikla -86.22.
1

- 86.21.

- 47 .73.

I 1.6. Kraujo perpylimo istaigq
1

ir kraujo bankq veikla

1.7. Medicinos laboratorijg,veikla _ g6.90.30.

-

g6.g0.20.

12. Pagrindines veiklos apimtis nustato:

12.1. Yyriausybes tvirtinami LNSS lstaigq tinklo i5destymo

ir

struktLros minimalus

normatyvai;

12.2- Sveikatos apsaugos ministerijos teises aktai, reglamentuojantys antrines ir

tretines asmens sveikatos prieZitros apimtis;

ir teritoriniq ligoniq kasq sutartys del istaigos teikiamq sveikatos
prieZilros paslaugq apmokejimo;
12.5. akteditavimo sveikatos prieZitros veiklai apimtys.
13. |staigoje teikiamos nemokamos ir mokamos asmens sveikatos prieZiuros
I2-4. istaigos

paslaugos.

14. [staiga gali vykdyti kit4, lstatymais neuZdraustq veikl4, susijusiE su gydymu,
s lauga ir profilaktika.

III. ISTAIGOS DALININKAI, NAUJU DALININKU PRIEMIMO TVARKA, DALININKU
TEISIU PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA
15. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Siuose
istatuose numatyta tvarka yra perdavE
turhr
pinigais,
ar
ar
istaigai ina5q
asmenys, kuriems dalininko teises yra perleistos istatymq ir Biq
nustatyta
tvarka,
yra
istatq
istaigos dalininkai.

16. |staigos dalininkai ir jq lna5q verte yra ira5omi istaigos dokumentuose,
kiekvienam dalininkui i5duodamas jo ina5q vertg patvirtinantis dokumentas. Dalininkq

o

fna5ai
sudaro istaigos kapital4.
17. Jeigu dalininkas papildomai perduoda
istaigai ina5us, parduoda ar kitaip perleidZia
dalininko teises kitam asmeniui, turi b[ti atitinkamai pakeidiami
lrasai istaigos dokumentuose ir
pakeidiami ina5q vertg patvirtinantys dokumentai.

18. Dalininkas turi teisg dalyvauti

ir

balsuoti istaigos visuotiniuose dalininktl

susirinkimuose; susipaZinti su istaigos dokumentais ir gauti informacij4 apie
istaigos veikl4; gauti
likviduojamos istaigos turto dali, kurios verte negali blti didesne, nei nurodyta jo
ina5q vertg
patvirtinandiame dokumente; Siq istatq ir istatymq nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims
dalininko teises, i5skyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe; kitas
istatymuose
nustatytas teises.

19. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu. Nauju
dalininku gali pretenduoti tapti asmuo, isipareigojantis padaryti
ina5q, kurio verte ne maZesne kaip
1000000 Eur. Asmuo (fizinis ar juridinis), pageidaujantis tapti nauju
istaigos dalininku, pateikia
fstaigos direktoriui pra5ym4 juo tapti. Pra5yme turi buti nurodyti duomenys apie asmeni,
pageidaujanti tapti istaigos dalininku
fiuridinio asmens pavadinimas, koclas, buveine; fizinio asmens
vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas
ina5as pinigais ar inaSo
vertd, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prasyme turi btti pareik5tas pritarimas
istaigos veiklos tikslams, nurodytiems Siq istatq 9 p., ir isipareigojimas nesiekti jq keisti. Kartu su
pra5ymu turi b[ti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma
ine5ti materialqji ar nematerialqji
turtq.

20. [staigos direktorius, gavgs asmens, pageidaujandio tapti istaigos dalininku,
prasym4, turi per 30 dienq su5aukti visuotini dalininkq susirinkim4 naujam
dalininkui priimti.
Visuotiniame dalininkq susirinkime, kurio darbotvarkeje numatomas naujq dalininkq priemimas,

dalininkq pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais.
Minetiems
asmenims nedalyvavus susirinkime, istaigos direktorius per 5 dienas turi juos
informuoti apie
visuotinio dalininkq susirinkimo priimt? sprendim4 del naujq dalininkq.
21. Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti nauj4 dalininkE,
dalininku tapti pageidavgs asmuo tampa istaigos dalininku tik perdavgs
fstaigai savo pra5yme vis4

nurodyt4 ina5E.

22. Apie savo sprendim4 perleisti istaigos dalininko teises dalininkas turi raitu pranesti
direktoriui,
nurodydamas duomenis apie asmeni (uridinio asmens pavadinimas, kodas,
istaigos
buveine; fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti
savo teises, taip pat - perleidimo btd4 ir numatom4 sandorio dat4. Apie gaut4 dalininko
prane5imE
istaigos direktorius per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus.
23- Asmuo, isigijgs dalininko teises, tampa istaigos dalininku nuo jo
iregistravimo
istaigos dokumentuose. [staigos direktorius, gavgs dalininko teisiq perleidimo sandor! patvirtinanti
dokument4, per 3 dienas turi atlikti naujo dalininko registravim4. Slo dalininko turimq
balsq
skaidius, lgyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq susirinkime, lygus jam teises

perleidusio dalininko turetam balsq skaidiui.
24. Apie tai, kad yra lregistruotas naujas lstaigos dalininkas, istaigos direktorius per 5
dienas Siq istatq nustatyta tvarka turi prane5ti
istaigos dalininkams.
25. Dalininkq kapitalas gali blti didinamas tik papildomais
inalais. papildomas lna5as
perduodamas
dalininko
iniciatyva. Dalininkq lna5ai gali bflti pinigai, taip pat pagal Turto ir
istaigai
verslo vefiinimo pagrindq istatymQ ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
26. Dalininkq lna5ai istaigai perduodami tokia tvarka:
26.1. pinigai ine5ami i istaigos s4skait4;
26.2. turtas istaigai perduodamas surasant perdavimo akt4.
27. lxktl pasira5o turt4 perduodantis dalininkas ir istaigos direktorius. perduodant
turt4, istaigai turi btti pateikta ir Sio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas
dalininko
leSomis.

IV. ISTAIGOS VALDYMO IR KOLEGIALIEJI ORGANAI IR JU
KOMPETENCIJA
28- Vie5osios istaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas ir
viesosios lstaigos direktorius. [staigos visuotiniame dalininkq susirinkime turi teisg dalyvauti
ir

balsuoti asmenys, susirinkimo dienq esantys vie5osios
istaigos dalininkais. Nepriklausomai nuo
inaso dydZio Alytaus miesto savivaldybes taryba turi 3 balsus, kiti dalininkai - po 1 bals4.
Visuotinis dalininkq susirinkimas laikomas ivykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse
dalininkq.
29. Visuotinis dalininkq susirinkimas sprendZia Vie5qlq
istaigq istatyme bei kituose
teises aktuose visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencrjai priskirtus
klausimus.
30' Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami Viesqjq
istaigq istafymo

nustatyta tvarka.

31. [staigos direktorius, jeigu jis nera dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkq
susirinkime be balso teises. Visuotiniame dalininkrl susirinkime dalininkq pritarimu gali
dalyvauti ir
kiti asmenys.
32. UZ visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimE atsako
istaigos direktorius. [staigos
direktorius ne veliau kaip prie5 30 dienq iki susirinkimo dienos turi prane5ti apie
5aukiamE visuoti,!

dalininkq susirinkim4 dienra5tyje arba ra5tu turi prane5ti kiekvienam dalininkui ne veliau kaip prie5
30 dienq iki susirinkimo'dienos. Visuotinis {alininkq susirinkimas gali btti Saukiamas nesilaikant
Sio termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka vidi"dalininkai. Dalininkq rasytiniai sutikimai turi bflti prideti
kaip priedas prie visuotinio dalininkq susirinkimo protokolo ir saugomi
istaigoje teises aktq
nustatyta tvarka.

33- Kasmet per keturis menesius nuo istaigos finansiniq metg pabaigos turi
ivykti
eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas. fstaigos direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui privalo pateikti istaigos meting fi nansing atskaitomybg.
34. fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas gali blti Saukiamas teismo sprendimu,
jei jis nebuvo su5auktas Vie5qjq istaigq istatymo ir
istatq nustatyta tvarka ir del to ! teismq kreipesi
lstaigos dalininkas ar direktorius.
35. Visuotiniai dalininkq susirinkimai turi bu.ti protokoluojami. Protokolai ne veliau
kaip per 5 darbo dienas turi blti pateikiami dalininkams. Protokole turi btiti nurodyta: visuotinio
dalininkq susirinkimo vieta ir laikas, dalininkq skaidius, kvorumo buvimas, balsavimo rensltatai,
sprendimai. Prie protokolo turi blti pridedamas jame dalyvavusiq dalininkq sqralas ir informacija
apie susirinkimo su5aukimE. Visuotinio dalininkq susirinkime dalyvaujandiq asmenq reikalavimu
i
protokol4 turi blti ira5oma jq pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi
blti aptarti. Protokolas nera5omas, jei sprendimE pasira5o visi dalininkai. Dalininkas gali igalioti
kit4 fizini asmeni atstovauti istaigos dalininkq susirinkime. ]galiojimas turi b[ti patvirtintas notaro.
Dalininkai gali balsuoti ra5ti5kai pa5tu.
36. Jei istaigoje yra vienintelis dalininkas, jis vadinamas lstaigos savininku, jo ra5ti5ki
sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.
37. [staiga turi vienasmeni valdymo organ? - istaigos_direktoriq.
38. [staigos direktorius i darb4 priimamas vie5o konkurso budu penkeriems metams.
VieSE konkursE organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.
39. fstaigos direktoriq skiria i pareigas ir atleidLia i5 jq Alytaus miesto savivaldybes
meras teises aktq nustatyta tvarka ir pagrindais. Meras
igyvendina kitas funkcijas, susijusias su
istaigos direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
40. [staigos direktorius savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Siais
istatais, visuotinio datininkq susirinkimo sprendimais ir pareigybes apra5ymu.
41. {staigos direktorius:
41.1. veikia istaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
41.2. rengia istaigos veiklos planus ir veiklos ataskaitas, uZtikrina finansines
atskaitomybes sudarym4;

. igyvendina visuotinio dalininkq susirinkimo priimtus sprendimus;
41.4. teikia duomenis ir dokumentus juridinir+ asmenr+ registrui, registruoja dalininkus;
41.5. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su istaigos darbuotojais;
41.6. prane5a dalininkams apie ivykius, turindius esmines reikbmes jstaigos veiklai;
41.3

41.7. teikia informacij4 apie istaigos veikl4 pateikim4 visuomenei, skelbia vie5q
informacij4;
41.8. uZtikrina istaigos turto efektyr,q panaudojimE ir jo apsaug4;
41.9. tvirtina istaigos turto nusidevejimo normatyvus;
41.10. nura5o nusidevejusi istaigos turtq;
41.11. tvirtina etatq s4ra54, darbuotojq atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus
ir drausmines nuobaudas;

41.L2. tvirtina istaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareiginius nuostatus,
istaigos kolegialiq organq;,iSskyrus steb$tojrl"tarybos, nuostatus ir darbo reglamentus, kitus vidaus
teises aktus;
41.13- nustato teikiamq paslaugq kainas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos
Respublikos istatymus ir kitus teises aktus jos pacientams turi biiti teikiamos nemokamai arba
privaloma laikytis Lietuvos Respublikos istatymq ar kitq teises aktq reguliuojamq kainq;

4I.1,4. atstovauja istaigai teisme, valstybes ir savivaldybiq valdymo organuose ir
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba igalioja tam kitE istaigos atstov4;
41.15. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir at5aukia istaigos padaliniq vadovus;
41.16. organizuoja lstaigos darb4 ir atsako uZ jos uZdaviniq vykdym4;
disponuoja s4skaita istaigos uZdaviniams vykdyti;
41.18. suderings su stebetojq taryba, tvirtina darbo apmokejimo tvarkos apra5E;
41,.I9. sudaro sandorius;
41.20. turi kitas pareigas, numatytas teises aktuose.
42. lstaigos kolegialus valdymo organas administracija, kuri4 sudaro direktorius
(administracijos vadovas), direktoriaus pavaduotojai. [staigos direktorius isakymu tvirtina
personalinE administracij os sudeti ir administracij os darbo reglament4.
43. |staigoje yra Sie kolegialu.s patariamieji organai - stebetojq taryba, gydymo taryba,
slaugos taryba.
41.17 .

-

44. Stebetojq taryba sudaroma penkeriems metams. Stebetojq taryba tikslai yra
uZtikrinti istaigos veiklos vie5um4 ir patarti istaigos dalininkui istaigos veiklos klausimais.
45. [staigos stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq visuotinio dalininkq susirinkimo
paskirQ asmenq; dviejq savivaldybds, kurios teritorijoje yra istaigos buveine, tarybos paskirtq
asmenq ir vieno istaigos pagal Darbo kodeksq veikiandio d.arbuotojq atstovo paskirto asmens.
Stebetojq tarybos narirl kadencrjq skaidius nera ribojamas.
46. I stebetojq taryb4 negali bfiti paskirti asmenys, kurie dirba fstaigos direktoriumi,
direktoriaus pavaduotoju, padaliniq ir filialq vadovais, vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais),
dirba institucijose, vykdandiose privalomqji sveikatos draudimq, taip pat Pacientq sveikatai
padarytos Zalos nustatymo komisijoje, veikiandioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
47. fstaigos direktorius registruotu laiSku arba elektroninir+ rySiq priemonemis
kreipiasi dalinink4 su pra5ymu deleguoti atstovus stebetojq tarybq. Per 30 dienq turi btrti
su5auktas visuotinis dalininkq susirinkimas stebetojq tarybai sudaryti.
48. Stebetojq taryba savo veiklq pradeda, priemus sprendimE del jos sudarymo ir
vykdo funkcijas iki bus sudaryta nauja stebetojq taryba. Stebetojq tarybai vadovauja pirmininkas,
kuri i5 savo nariq renka stebetojq taryba. Pirmininkas privalo su5aukti stebetojq tarybos posedZius
ne rediau kaip kart4 per Se5is menesius. Stebetojq tarybos sprendimai priimami paprasta posedyje

j

i

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebetojq tarybos
pirmininko balsas.
49. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali atlaukti visq stebetojq taryba arba pavienius
jos narius. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti stebetojq tarybos kadencijai nesibaigus.
Stebetojq tarybos nari atlaukus ar jam atsistatydinus, stebetojq tarybos nariu Siq
istae nustatyta
gali
tvarka
tapti kitas asmuo, kuri Siq istatq nustatyta tvarka deleguoja subjektas, delegavgs ir
at5auktE ar atsistatydinus! stebetojq tarybos nari.

50' Stebetojq tarybos nariai turi teisg dalyvauti visuotinio dalininkq susirinkimuose be
balso teises bei gauti informacrj4 apie istaigos vykdomq veikl4. UZ veikl4 stebetojq taryboje jos
nariams neatlyginama. Stebetojq tarybos nariai del priimtq sprendimq atsako teises aktq nustatyta tvarha.
5 1.

Stebetojq tarybos kompetencija:

5

padaliniq

1.1. analizuoti istaigos veikl4;

51.2. iSklausyt'i istaigos direk(oriaus parengt4 metines veiklos ataskaitq;
51.3. stebetojo teisemis dalyvauti istaigos direktoriaus organizuotame konkurse

bei filialq vadovq pareigoms ir pareik5ti savo

nuomong visuotiniam dalininkq

susirinkimui;
51.4. svarstyti su istaigos veikla susijusius klausimus ir teikti nuomonQ visuotiniam
dalininkq susirinkimui;
51.5. vykdyti istaigos vie5umo priemones teises aktq nustatyta tvarka.
52. fstaigos gydymo taryba sudaroma 5 metams i5 istaigos padaliniq gydytojq.
53' [staigos gydymo tarybq isakymu sudaro istaigos direktorius i5 ne maZiau kaip 5
gydytojq. Gydymo tarybai pirmininkauti negali istaigos direktorius, direktorius pavaduotojas, padalinio ir
filialo vadovas.

54. Gydymo taryba dirba pagal istaigos direktoriaus patvirtintE darbo reglament4.
Pagrindine veiklos forma

-

posedis. PosedZiai organizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip vien4

kart4 per ketvirti. PosedZiai protokoluoj ami, tL, priimtus sprendimus balsuojama (i5skyrus, kai
pateikiama informacinio pobldZio informacija) ir sprendimai priimami balsrl dauguma.
55. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos prieZiflros organizavimo ir tobulinimo
klausimus, periodi5kai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujU asmens sveikatos prieZirlros
technologijq isigijimo klausimus, siiilo ligonines direktoriui sudaryti ligonineje gydytq suaugusiq ir
vaikq mirdiri atvejq, epidemiologijos ktausimq nagrinejimo bei kitas su asmens sveikatos prieZitra
susijusias komisijas; svarsto kitus klausimus, kuriuos paveda svarstyti ligonines administracija.
Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobldZio pasillymus
istaigos
direktoriui. Jeigu istaigos direktoriui su pasitlymu nesutinka, Gydymo taryba savo pasi[lym4 gali
pateikti vie5osios istaigos dalininkui.
Gydymo tarybos nariai privalo aktyviai dalyvauti Gydymo tarybos darbe, teikti
racionalius pasirllymus svarstomais klausimais, vykdyti gydymo tarybos pirmininko pavedimus.
Gydymo tarybos nariai turi teisg dalyvauti posedZiuose, sillyti priimti sprendimus,
gauti informacij 4 i5 istaigos administracijos nagrinej amais klausimais.
Gydymo tarybos nariai del priimtq sprendimq atsako teises aktq nustatyta tvarka.
Gydymo tarybos nariams tZ darbE gali btti atlyginama pagal direktoriaus isakymu
patvirtintq valandini ikaini, atsiZvelgiant i Gydymo tarybos pirmininko pateiktus duomenis apie
dirbtas Gydymo taryboje darbo valandas.
56. Slaugos taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq slaugos specialistq 5 metams.
[staigos Slaugos tarybq isakymu sudaro istaigos direktorius i5 ne maZiau kaip 5
slaugytojq. Slaugos tarybai pirmininkauti negali lstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
padalinio ir filialo vadovas.
Slaugos taryba dirba pagal istaigos clirektoriaus patvirtint4 darbo reglamenr4.
Pagrindine veiklos forma - posedis. PosedZiai organizuojami pagal poreiki, bet ne rediau kaip vien4
kartq per ketvirti. PosedZiai protokoluoj ami, u1, priimtus sprendimus balsuojama (i5skyrus, kai
pateikiama informacinio pobfldZio informacrja) ir sprendimai priimami balsq dauguma.
Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobldZio
pasi[lymus istaigos direktorius. Jeigu istaigos direktorius su pasi[lymu nesutinka, Slaugos taryba
savo pasiulym4 gali pateikti istaigos dalininkq susirinkimui.
Slaugos tarybos nariai turi teisg dalyvauti posedZiuose, sillyti priimti sprendimus,
gauti informacij 4 i5 istaigos administracij os nagrinej amu klausimu.

Slaugos tarybos nariai privalo aktyviai dalyvauti Gydymo tarybos darbe, teikti
racionalius pasillymus svbrstomais klausirpais, vykdyti gydymo tarybos pirmininko pavedimus.
Gydymo tarybos nariai del piiimq sprendimq atsako teises aktq nustatyta tvarka.
Slaugos tarybos nariams uZ, darbq gali bfiti atlyginama pagal direktoriaus isakymu
patvirtint4 valandini ikaini, atsiZvelgiant i Slaugos tarybos pirmininko pateiktus duomenis apie
dirbtas Slaugos taryboje darbo valandas.
Slaugos tarybos nariai del priimtq sprendimq atsako teises aktq nustatyta tvarka.
57. Slaugos tarybos kompetencija:
57.1. svarstyti sveikatos prieZiflros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
57 .2. periodi5kai rengti kvalifi kacrjos kelimo uZsiemimus padaliniuose;
57.3. teikti svarstomais klausimais rekomendacinio pobfidZio pasi[lymus ligonines
direktoriui.

58. |staigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, ji istaigoje nagrineja sveikatos
prieZiuros specialistq elgesio ir sveikatos prieZi[ros specialistq tarpusavio etikos klausimus,
kontroliuoja, kaip istaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimq. Medicinos etikos komisij4
sudaro ir jq at5aukia istaigos direktorius. Medicinos etikos komisija dirba pagal
istaigos direktoriaus
patvirtintus nuostatus.

V. ISTAIGOS TETSES IR PAREIGOS
59. {staiga gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja
lstatymams, Siems istatams ir veiklos tikslams.
60. [staigai neleidZiama:
60.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta Siuose istatuose;
60.2. neatlygintinai perduoti istaigos turt4 nuosavyben, pagal patikejimo ar panaudos
sutart! savininkui (dalininkams) ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibreZtas Vie5rlq istaigrl
istatymo 3 straipsnio 3 dalyje), i5skyrus istaigos likvidavimo atveji;
60.3. skolintis pinigq uZ pallkanas i5 dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis
apibreZtas Vie5rgq istaigq lstatymo 3 straipsnio 3 dalyje);
60.4. uZtikrinti

kiq asmenq prievoliq ivykdym4.

60. [staiga privalo:
60.1. uZtikinti bltinqjq medicinos pagalb4, teikti
teikirnE teises aktq numatyta tvarka;

ir organizuoti rnedicininiq

paslaugq

60.2. teikti tik tas asmens sveikatos prieZitros paslaugas, kurios nurodytos istaigai
i5duotoje licencijoje;
60.4. pildyti ir saugoti pacientq ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti
informacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka;

60.5. saugoti paciento medicining paslapti, i5skyrus atvejus, kai asmens sveikatos
prieZiiiros istaiga privalo pateikti informacij4 apie pacientq arba kai pacientas duoda sutikim4
skelbti informacijq apie jo sveikatos btrklg;
60. 6. atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytq i,alq;
60.7. uZtikrinti lygias pacientq teises i teikiamas sveikatos prieZi[ros paslaugas;
60.8. informuoti Sveikatos apsaugos ministerij4, savo steigejus ar savininkus apie
istaigoje ivykusius vidaus infekcijq atvejus ir protrukius, kitus Zalos pacientq sveikatai padarymo
atvejus;

60.9- teikti nemokamas planines sveikatos prieZilros paslaugas, isitikinus, kad
pacientas turi teisg tokias paslaugas gautil
, .
60.10. teises aktq nustatytais atvejais teikti informacijq apie teikiamas asmens
sveikatos prieZi[ros paslaugas

;

60.i1. naudoti, instaliuoti ir priZifireti medicinos priemones vadovaujantis gamintojo
su medicinos priemonemis pateikiama informacija ir laikantis sveikatos apsaugos ministrJnustatytq

reikalavimq;

60.12. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informacijE
ir sveikatos prieZilros technologijas, susijusias su medicinos

apie naudojamas medicinos priemones

priemonemis;

60.13. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti
apie incidentus, susijusius su medicinos priemonemis;

ir teikti

informacij4

60.14. suZinojus, kad medicinos priemones neatitinka sveikatos apsaugos ministro
nustatytq reikalavimq ar gali kenkti pacientq, medicinos priemoniq naudotojq suugui, nutraukti
medicinos priemoniq naudojim4 ir (ar) imtis reikiamq veiksmq keliamam pavojui pa5alinti, taip pat
apie tai informuoti sveikatos apsaugos ministro igaliot4 institucij4, atsa[ing4 uZ medicinos
priemones;

60.15. pasiulyti pacientui artimiausi4 objektyviai imanom4 asmens sveikatos
prieZilros paslaugos suteikimo datE ir laikE ir registruoti visus pacientus jq kreipimosi asmens
!
sveikatos prieZilros istaig4 momentu, neribojant registravimosi terminq, ,reikutos upruugo.
ministro nustatyta tvarka.
61. fstaiga turi teisg:
61.1. tureti sqskaitas bankuose, savo ZenklE ir antspaudq;
61.2. teises aktq nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais budais isigyti reikalingq tur14;
61.3. gauti pararnQ;
61.4. teikti mokamas paslaugas;
61.5. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
61.6. stoti ine pelno organizacijq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje.

VI. ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS

62. ]status keidia visuotinis dalininkq susirinkimas dalyvaujandiq

susirinkime

dalininkq balsq dauguma. Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti
lstatus,
sura5omas visas pakeistq istatq tekstas ir po juo pasira5o visuotinio dalininkq susirinkimo

igaliotas

asmuo.

63. |statq pakeitimai isigalioja nuo jq iregistravimo juridiniq asmenq registre dienos.

VII. ISTAIGOS PADALINIU, FILIALU VADOVU IR SVEIKATOS PRIEZIUROS
SPECIALISTU PRIEMIMAS I DARBA
64. [staigos padaliniq ir filialq vadovai ! darbQ priimami vie5ojo konkurso btclu.
vie5{ikonkurs4 organizuoja ir jo nuostatus tvirtina istaigos direktorius.
65. [staigos padaliniq ir filialq vadovais gali btti asmenys, kurie atitinka Sveikatos
apsaugos ministerij os patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
66. Sveikatos prieZitros specialistai i darb4 priimami
kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

ir i5 darbo

atleidZiami Darbo

VIII. ISTAIGOS FILIALV IR ATSTOVYBIU STEIGIMO IR JU VEIKLOS

.

NUTRAUKIMO TYARKA

67. [staiga gali tureti filialq. Filialas yra struktrlrinis
istaigos padalinys, turintis savo
buveing ir atliekantis visas arba dal! istaigos funkcijU. Atstovybe yra strukhlrinis padalinys, turintis
teisg atstovauti istaigos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus
istaigos
filialo vardu.
68. SprendimE steigti filiatQ ar atstovybg priima visuotinis dalininkq susirinkimas.
{staigos filialas ir (atstovybe) veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkq
susirinkimas. Be kiq, istatymq ar lstaigos direktoriaus nustatytq reikalavimq, nuostatuose turi blti
nurodyta filialo ar atstovybes:
68.1. pavadinimas;
68.2. buveine;
68.3. veiklos tikslai;
68.4. vadovo kompetencija;
68.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
68.6. informacija apie istaigE.

69. Darbo sutarti su filialo ar atstovybds vador,.u istaigos vardu sudaro ir nutraukia
istaigos direktorius.
70' Filialas ir atstovybe gali tureti subsqskaitas. Filialo ir atstovybes turtas apskaitomas
istaigos finansineje atskaitomybeje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybes finansineje
atskaitomybeje.

71. Filialo ir atstovybes veikla nutraukiama visuotinio dalininkq

susirinkimo

sprendimu.

IX. ISTAIGOS TURTAS, LESU SAITTNTAI IR LESU NAUDOJIMO TVARKA
72. {staigos turt4 sudaro:
72.1. gautas i5 valstybds ir savivaldybiq institucijq patikejimo ar panaudos pagrindu;
72.2. isigytas i5 ligonines le5q;
72.3. gattas kaip parama,labdara, panauda ar pagal testamentq;
2.4. {rnansiniai i5tekliai;
72.5. kitas su istaigos veikla susijgs teisetai gautas turtas.
73. fstaigos le5q Saltiniai:
7

73.1. ptivalornojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo le5os pagal sveikatos prieZiuros
sutartis su valstybine ir teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos clraudimo
istaigomis;
73.2. dalininkq skirtos leSos;
73.3. valstybes ir savivaldybiq le5os;
73.4. valstybes investicijq programq le5os;
73.5. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
73.6' leSos, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq uZ suteiktas mokamas paslaugas;
73.7. leSos, gaunamos kaip parama, labdara, dovana, taip pat gautos pagal testarnent4;
73.8. skolintos leSos;
73.9. pajamos uZ parduot4 ar i5nuomot4 istaigos turt4;
73.10. negr4Zintinai gautos le5os;

73.11. kitos teisetai igytos le5os.
74. Ligoninbs le5os naudojaqnos Siais istatais numatytai ir kitai
istatymq neuZdraustai

veiklai vykdyti.

75. Kiekvienais metais istaiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq,
privalomojo sveikatos draudimo bei savivaldybiq sveikatos fondq gaunamu leiq illaidq s4matas.
II
kitq Saltiniq gaunamq le5q i5laidq sEmatos sudaromos, jei to reikalauja iias lesas teikiantys
subjektai.

76. Le5as, gautas kaip param4, dovan4, taip pat pagal testamentE,
istaiga naudoja
paramos teikejo, dovanos davejo arba testatoriaus nurodymu
numatytai
veiklai.
Sios le5os
istatuose
laikomos atskiroje istaigos lesq s4skaitoje.

x. DrspoNAvIMO ISTATGOS TURTU TVARKA
77.lstaigos direktorius istaigos ilgalaiki, iSskyrus nudevet4, materialqji turt4, gaut4 iS
valstybes ar savivaldybes pagal panaud4, gali perleisti, i5nuomoti, perduoti pagal panaudos sutarti
ar ikeisti tik visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu. Ilgalaikio turto nusidevejimo faktas bei
lygis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesdio
istatyme nurodytais turto
nusidevej imo arb a amorti zacij o s normatyvais.
78. |staigos pelnas negali

btti

skirstomas istaigos dalininkams.

xr. ISTATGOS VETKLOS KONTROLE
79. [staigos teikiamq paslaugq kontrolg attieka Sveikatos prieZitros
istaigq ir kituose
nurodytos
institucij
istatymuose
os.
80. {staigos direktorius privalo pateikti kontroles institucijoms jq reikalaujamus, su
istaigos veikla susijusius, dokumentus.

XII. ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
81. {staiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir vielqjq istaigq istatymo nustatytais pagrindais ir warka.
82. Institucija, nutarusi likviduoti istaigq, skiria likvidatoriq, nustato likvidavimo
terminus, inventorizacijos ir turto peremimo tvarkq. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos
istaigos
direktorius ir kolegialts organai netenka igaliojimq, jq funkcijas atlieka likvidatorius.
83. [staigos likvidatorius turi istaigos direktoriaus teises ir pareigas. Jis atstovauja
likviduojamai istaigai valstybes ar savivaldybiq institucijose, teisme, santykiuose su kitais

juridiniais ir fiziniais asmenimis.

XIII. INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO TVARKA
84. |staigos direktorius, pasibaigus f,rnansiniams metams, per keturis m6nesius turi
parengti ir pateikti visuotinam dalininkq susirinkimui metiniq finansiniq ataskaitq
rinkini ir veiklos
ataskait4.

85. |staigos veiklos ataskaitoje nurodomi duomenys, numatyti VieSrXq
istatyme.

istaigq

86. |staigos veiklos ataskaitoje gali
dalininkq susirinkimas.

btti ir kita informacija, kuri4

nustato visuotinis

XtV. PRANESIMU IR SKELBIMV TVARKA. LEIDINYS, KURIAME
SKELBIAMA VIESA INFORMACIJA
87. Prane5imai apie istaigos likvidavimQ, reorganizavimq, pertvarkym4 bei kitais
Vieiqjq istaigq ir kituose istatymuose numatytais atvejais istatymq nustatyta tvarka ir terminais
skelbiami vie5ai Alytaus miesto ir apskrities dienra5tyj e irlarba pranesama visiems istatymq
numatytiems asmenims pasiralytitai irlarba registruotu lai5ku. Prane5imuose turi blti nurodya visa
informacija, kuriq pateikti reikatauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos
Respublikos vie5qjq istaigq istatymas.
88. Prane5imai apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4, jo sprendimq projektai
ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipaZinti dalininkai, i5siundiami registruotais lai5kais arba

fteikiami kiekvienam dalininkui ne veliau kaip priel 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkq
susirinkimo. Prane5ime apie visuotinio dalininkrl susirinkimo su5aukimE turi b[ti nurodyta:
susirinkirno data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarke. Informacija skelbiama Alytaus miesto ir
ap

skrities dienra5tyj e.

xv.

ISTATGOS DTREKTORTAUS PAVADAVTMAS, ATOSTOGOS,

."

KOMANDIRUOTES

89. Sprendimus del istaigos direktoriaus darbo laiko, atostogq ir komandiruodiq priima
Alytaus miesto savivaldybds meras.
90. Nesandio darbe del atostogq, laikino nedarbingumo, ilgalaikiq (daugiau kaip 1 d.)
komandiruodiq ar kitq prieZasdiq direktoriaus pareigas eina direktoriaus pavaduotojas be Alytaus

miesto savivaldybes mero potvarkio. Nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Alytaus
miesto savivaldybds meras potvarkiu paveda kitam istaigos darbuotojui eiti direktoriaus pareigas.

