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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga Alltaus apskrities S. Kudirkos ligonine (toliau - istaiga) yra Lietuvos

nacionalines sveikatos sistemos vie5oji sveikatos prieZilros istaiga, teikianti jos istatuose numatytas
asmens sveikatos prieZitros paslaugas pagal istaigai suteikt4 licencijq. |staigos teisine forma

-

vie5oji istaiga.
2. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,
Sveikatos sistemos, Sveikatos prieZiuros istaigq, VieSrUq istaigq ir kitais istatymais bei teises aktais,
Siais istatais, kitais teises aktais.
3. |staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kurio
tikslas - tenkinti vie5uosius interesus, qzkdant sveikatos prieZifiros veikl4, ir turintis [kini,
finansini, organizacini irteisinj savaranki5kum4, savo antspaud4, Lsnkl1, s4skaitas bankuose.
4.
|staigos dalininkai yra valstybe, kurios teises ir pareigas igyvendina Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija (toliau - Sveikatos apsaugos ministerija) ir Alytaus miesto
savivaldybe, kurios teises ir pareigas igyvendina Alytaus miesto savivaldybes taryba (toliau dalininkai).
5. {staiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. fstaiga
neatsako pagal dalininkq prievoles, o dalininkai neatsako pagal fstaigos prievoles, i5skyrus
istarymuose numatytus atvej us.
6. Jstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Jstaigos veiklos laikotarpis
neribotas.
7. |staigos buveine - I.igonincs g. 12. l,T-621 l.$ Alytus. l,iq:tuvos R*spublika.

II SKYRIUS
ISTAIGOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

8. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojq sveikat4, maLinti
gyventojq sergamumq, kokybiSkai teikti asmens sveikatos prieZilros paslaugas.
9. Pagrindines istaigos veiklos sritys:
9.1. organizuoti ir teikti asmens sveikatos prieZiuros paslaugas, kurias teikti teisg suteikia
istaigos asmens sveikatos prieZitros licencija;
9.2. dallvauti rengiant sveikatos prieZiiir4 reglamentuojandius teis0s aktus ir standartus
visiems sveikatos prieZitros lygiams pagal kompetencij4;
9.3. dallvauti rengiant ir tobulinant sveikatos prieZilros specialistus, teikti kliniking bazE
universitetq bei kitq mokymq fstaigq ir ugdymo lstaigq studentams , rezidentams, gydytojams;
9 .4 . dalyvauti rengiant, rengti ir vadovauti sveikatos prieZifiros programoms pagal savo
konipetencij4;
9.5. vykdyti visuomenes sveikatos prieZiflros programas gyventojq sveikatos stiprinimo,
sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su Sios veiklos ir paslaugq uZsakovais;
9.6. kurti, tobulinti ir verlinti bei diegti mokslo naujoves, diagnostikos ir gydymo
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technologijas bei inovacij as medicinos praktikoj e;

.

konsultuoti sveikatos prie2iuros istaigas

ir

sveikatos prieZiflros specialistus savo
kompetencijos klausimais, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus;
9.8. kitos fstatymams bei kitiems teises aktams neprie5taraujandios veiklos vykdymas,
siekiant istaigos tikslq;
9.9. istaigos veiklos sritys pagal Ekonominds veiklos ruSiq klasifikatoriq:
9.7

9.9.1. Protezq gaml,ba 32.50.30.
9.9.2. Vaistiniq. nlo$iandiq ir parduoda:riirl vaistus, veikla - 47 ."13.
9.9.3. Ligoniniq veikla - 86. 10.
9.9.4. Benelrosios praktikos g,rl.vt*jq veikla "" 86.2 I
9.9.5. Gyd_vtoju specialislq veikla - 86"22.
9.9.6. tr{raujo perpvlimo istaigq ir }<rail,jo ban}<r1 r,eihl* -" 86.*{}.:0.
9.9.7. l\4edir,inos Iaboratori-ir; r,eikla 86.q0.10.
9.10. fstaiga gali uZsiimti kitomis, fstatymq neuZdraustomis, su istaigos veiklos tikslais
.

susijusiomis veiklomis ;
9.11. Jeigu uZsiimti veikla, numatyta lstaigos istatuose reikalinga licencija ar leidimas, istaiga
privalo tueti tokiQ licencij4 ar leidim4.

III

SKYRIUS
TEISES
IR PAREIGOS
TSTAIGOS

10. Vykdydama

istatuose numatyt4 veikl4, lstaiga turi teisg:
10.1. tureti sqskaitas bankuose, savo Zenkl4;
10.2. pirkti ar kitokiais bldais isigyti savo veiklai reikalingq tunltE, naudoti, valdyti,
disponuoti juo istatymq bei Siq istatq nustatyta tvarka;
10.3. teikti paramq ir labdar4 bei gauti param?;
10.4. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
10.5. fstaigos dalininkams priemus sprendim4, steigti filialus, nutraukti jq veikl4;
10.6. stoti i ne pelno organizacijq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
10.7. naudoti lstaigos le5as lstatuose numatytiems tikslams jgyvendinti;
10.8. skelbti konkursus, susijusius su istaigos veikla;
10.9. teikti mokamas paslaugas istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka Siuose istatuose

nurodytiems tikslams siekti;
10.10. igyvendinti kitas teises, numatytas istatymuose ir teises aktuose.
11. [staiga privalo:
11.1. teikti biitinqj4 medicinos pagalb4;
11.2. igyvendinti bfitinqsias visuomenes sveikatos prieZi[ros priemones pagal Sveikatos
apsaugos ministerijos pafvirtint4 tv arkq;
11.3. teikti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto leSomis apmokamas planines
sveikatos prieZifiros paslaugas, fsitikinusi, kad pacientas turi teisg i tokias paslaugas;
11.4. teikti tiktas asmens sveikatos prieZiflros paslaugas, kurios nurodytos fstaigai i5duotoje
licencijoje;
11.5. naudoti sveikatos prieZilros technologijas, nustafzta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas
naudoti Lietuvos Respublikoj e, dalyvauti j as aprobuojant;
1 1.6. pildyti ir saugoti pacientq gydymo stacionare ir asmens sveikatos istorijas,
ambulatorinio gydymo apskaitos kofteles, kit4 medicining dokumentacij4 bei teikti informacij4 apie
pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms bei suinteresuotiems asmenims jstatymq ir
Sveikatos apsaugos ministerijos aktq nustatyta tvarka;
11.7. moketi lniokas, reikalingas pacientq sveikatai padarytar Lalai (nrtinei ir neturtinei)
atlyginti, i Vyriausybes igaliotos institucijos administruojam4 s4skait4, kurioje kaupiamos asmens
sveikatos prieZilros istaigq fmokos pacientq sveikatai padarytai L,alai atlyginti;
11.8. saugoti paciento medicining paslapt!, i5skyrus atvejus, kai fstaiga privalo pateikti
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informacij4 apie pacient4 arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie ji bltq teikiama;
11.9. nustatyta tvarka tvarkyti.Luhaltering apskait4, teikti finansinE, buhaltering ir statisting
in lormac ij4 valstybes institucij orns:
1 1. 10. moketi mokesdius jstatymq numatyta tvarka;
1 1.1 l. vykdyti kitas pareigas, numatytas istatymuose ir teises aktuose.

IV SKYRIUS
ISTAIGOS DALININKAI, ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA
12. |staigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Vie5qjq jstaigq lstatymo ir
istaigos fstatq nustatyta tvarka yra perdavgs istaigai ina54 ir turi Vie5qjq istaigq istatymo, kitq
lstatymq ir istatq nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos
fstatq ar istatymq nustatyta tvarka.

13. Dalininkas ruri

teisq:

13.1. dallvauti ir balsuoti lstaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
13.2. susipaZinti su istaigos dokumentais ir gauti informacijq apie jstaigos veikl4;
13.3. teises aktq numatytais atvejais ir tvarka gauti likviduojamos istaigos turto dali, kurios
verte negali btti didesne, nei nurodyta jo ina5q vertg patvirtinandiame dokumente;
13.4. Siq istatq ir fstatymq nustatyta fvarka perleisti kitam dalininkui dalininko teises;
13.5. kreiptis j teism4 su ie5kiniu, praSydamas panaikinti lstaigos visuotinio dalininkq
susirinkimo ir kitq istaigos organr+ sprendimus ar prrpaLinti negaliojandiais valdymo organq
sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms lstatymq norrnoms, istaigos istatams
arba protingumo ar sqZiningumo principams, ar pra5ydamas uZdrausti istaigos valdymo organams
ateityje sudaryti sandorius, prie5taraujandius istaigos veiklos tikslams ar pai,eidLiandius istaigos
valdymo organo kompetencij4, kitas istatymuose nustatytas teises.
14. Asrnuo gali tapti nadu dalininku, priimtas dalininku arba lgijgs (paveldejgs, nusipirkgs ar
kitais btdais igUEs) dalininko teises.
15. Asmuo priimamas dalininku tokia fvarka:
15.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia istaigos vadovui pra5ym4 juo tapti.
Asrlens pra5yme turi blti nurodyti duomenys apie ji (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine
forma, kodas, buveine, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas pritarimas istaigos veiklos tikslams ir
nurodytas asmens numatomas ina5as i dalininkq kapital4. Sio ina5o dydis (kai numatotnas inaSas pinigai) ar verle (kai numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir ina5o
perdavimo istaigai terminas:
15.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
15.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendimq priimti dalininkq, pageidavqs
dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavgs istaigai savo pra5yme nurodytE !na54;
15.4. dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
15.4.1. apie tai, kad igrjo dalininko teises, ra5tu prane5a istaigos vadol'ui ir kartu pateikia jam
dalininko teisiq fgijimE liudijanti dokument4 ar jo i5ra5q. Prane5ime turi blti nurodlta: dalininkas.
kurio turetas dalininko teises asmuo igUo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas; juridinio
asmens pavadinimas); asmuo, lgijgs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavarde, asrlens kodas,
g)'venamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveine.
kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq lgijimo data;
15.4.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 vertd atitinka dalininko teises
perleidusio dalininko turetq fnaSq vertg.
15.5. pageidar,usiam tapti dalininku asmeniui atlikus Siq istafq 15.3 punkte nurodytus ar
dalininko teises fgijusiam asmeniui atlikus Siq istaq 15.4.1 punkte nurodytus veiksmus, istaigos
vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertE ! istaigos dokumentus,
atsiZvelgdamas atitinkamai i Siq lstatq 15.3 punkto nuostatas ar 15.4.1 punkte nurodytuose
dokumentuose nurodyt4 dalininko teisitl igijimo dat4 ir 15.4.2 punkto nuostatas.
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15.6. atlikus Siq istatq 15.5 punkte nurodyfus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo
l'
inaSq vertg patvirtinantis dokumentas.
16. |staigos dalininkai ir jq ina5q verte yra lra5omi istaigos dokumentuose, o kiekvienam
dalininkui i5duodamas jo ina5q vertg patvirtinantis dokumentas.
17. Asmuo, igrjEs dalininko teises, tampa istaigos dalininku nuo jo fregistravimo istaigos
dokumentuose dienos.
18. [statymq ar kiq teises aktq nustatytais atvejais nauji dalininkai priimami tik pakeitus ir i5
naujo patvirtinus istatus.

V SKYRIUS
DALININKO TEISIU PARDAVIMAS KITIEMS ASMENIMS
19. fstaigos dalininko teises gali btti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Sveikatos
prieZilros istaigq lstatymo, Viesqjq fstaigq lstatymo ir kitq istat;rmq nustatytais atvejais ir bfldais.

VI SKYR]US
DALININKO INASU PERDAVIMO VIESAJAI ISTAIGAI TVARKA
20. [staigos daliriinkq kapitalas yra lygus dalininkq ina5q vertei.
21. Dalininkq kapitalas gali biiti didinamas tik papildomais lnaSais. Papildomas ina5as
istaigai perduodamas dalininko iniciafva. Dalininkq ina5ai gali bfiti pinigai, taip pat pagal Lietuvos
Respublikos tufto ir verslo vertinimo pagrindq istatym4 ivertintas materialusis ir nematerialusis
turtas.

22. Dalininkq ina5ai istaigai perduodami tokia tvarka:
22.1. pinigai pre5ami I istaigos s4skait4;
22.2. materialusis ir nematerialusis turtas lstaigai perduodamas sura5ius turto perdavimo aktq.
Perdar-imo akt4 pasira5o turt4 perduodantis dalininkas ir istaigos vadovas. Perduodant turt4, istaigai
ruri blti pateikta ir Sio turto vertinimo ataskaita, kuri turi b[ti sudaryta ne veliau kaip prie5 6
nienesius iki turto perdavimo fstaigai. Turto vertinimas atliekamas turto savininko le5omis;
22.3. jeigl dalininkas papildomai perduoda lstaigai jna5us, turi bfiti atitinkamai pakeidiami
iraiai istaigos dokumentuose ir pakeidiami fna5q vertg pafvirtinantys dokumentai.

VII SKYRIUS
ISTAIGOS ORGANAI IR JV KOMPETENCIJA

23. fstaiga lgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per

savo

valdymo organus. fstaiga negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq per savo dalininkus.
24. |staigos organai yra:
24.1. visuotinis dalininkq susirinkimas;
24.2. vienasmenis valdymo organas - fstaigos vadovas (direktorius);
24.3. kolegialfis organai - stebetojq taryba, gydymo taryba, slaugos taryba;
24.4. medicinos etikos komisija.
25. Visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij a:
25.1. tvirtina, keidia irpapildo istaigos istatus;
25.2. nustato fstaigai privalomas veiklos uZduotis;
25.3. priima sprendim4pakeisti istaigos buveing;
25.4. teises aktq numatytais atvejais nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainq
nustatymo taisykles;
25.5. nustato istaigos iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, notmatyv'us arba
paveda juos patvirtinti padiai istaigai;
25.6. organizuoja vie54 konkurs4 istaigos vadovo pareigoms :uLimti, tvirtina Sio konkurso
nuostatus, pareigybes apra5ym4 @areiging instrukcij4), skiria ir at5aukia istaigos vadov4 bei nustato
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(keidia)

jo darbo sutarti'es s4lygas;

.

.

,

tvirtina jstaigos pareigybiq s4ra54;
25.8. tvirtina fstaigos valdymo strukfl1r4;
25.9. nustato istaigai nuosavybes teise priklausandio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo tvark4;
25.10. priima sprendim4 del naujq istaigos dalininkq priemimo;
25.11. tvirtina metiniq finansiniq ataskaiq rinkinius;
25.12. priima sprendim4 del jstaigos rcorgantzavimo ir reorganizavimo sqlygq tvirtinimo;
25.13. priima sprendim4 pertvarkyti istaig4;
25.14. priima sprendim4 likviduoti istaig4 ar at5aukti jos likvidavim4;
25.15. skiria ir at5aukia likvidatoriq, kai istatyme nustatytais atvejais sprendim4 likviduoti
istaig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas;
25.16. nustato lstaigos vidaus kontroles tvark4;
25.17. priima sprendim4 del istaigos audito;
25.18. nustato informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veikl4;
25.19. sprendZia kitus Viesqjq jstaigq istatyme, kituose teisds aktuose visuotinio dalininkq
susirinkimo komp etencij ai paskirtus klausimus.
26. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia !staigos vadovas. Jis turi raStu prane5ti
kiekvienam dalininkui ne veliau kaip pries 30 kalendoriniq dienq iki susirinkimo dienos. Visuotinis
dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant 5io termino, jei su tuo ra5ti5kai sutinka
dalininkai. Jeigu Saukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi buti informuoti ne veliau kaip
pries 10 kalendoriniq dienq iki jo. Pranesimas apie visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4 turi
b[ti vieSai paskelbtas Siq istatq XIV skyriuje nurodyta tvarka.
27. Eilini r.isuotini dalininkq susirinkimE lstaigos vadovas privalo su5aukti kasmet per 4
mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos.
28. fstaigos vadovas ir kolegialill organq nariai gali dalyvauti visuotiniame dalininkq
susirinkrme be balso teises. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq pritarimu gali dalyvauti ir
25.7

kiti

asmeny's be balso teises.

29. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujandiq
susrinkime dalininkq balsq dauguma, i5skyrus Vie5qjq fstaigq istatyme numatytas iSimtis.
Visuotiniame dalininkq susirinkime visi dalininkai turi po vien4 bals4.
30. Direktorius yra vienasmenis istaigos valdymo organas. Jis ! darb4 priimamas vie5o
konkurso btdu penkeriems metams. Vie5o konkurso lstaigos vadovo pareigoms uZimti procedlras
qrkdo Alytaus miesto savivaldybe. fstaigos vadovo kadencijq skaidiq reglamentuoja Sveikatos
prieZiuros istaigq istatymas. Darbo sutarti su direktoriumi sudaro ir nutraukia Al1'taus miesto
savivaldybes meras igyvendindamas teises aktq reikalavimus ir visuotinio dalininkq susirinkimo
sprendimus. Del fstaigos direktoriaus atostogq ir komandiruodirl sprendimus priima Alytaus miesto
savivaldybes meras. Apie direktoriaus paskyrimq ir sutarties su juo pasibaigim4 visuotinio dalininkq
susirinkimo igaliotas asmuo ne veliau kaip per 5 darbo dienas privalo prane5ti juridiniq asmenll
registro tvarkltojui.
31. [staigos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teisds
aktais, Siais fstatais, visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimais ir pareigybes apraSymu (pareigine
instrukcija).
32. [staigos vadovas organiztoja ir valdo istaigos veikl4.
33. |staigos vadovo kompetencijai priskiriama:
33.L organizuoti istaigos veikl4 ir veikti istaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
33.2. parengti ir teikti tvirtinti visuotiniam dalininkq susirinkimui fstaigos valdymo strukttr4
ir pareigybiq s4ra54, kai tai inicijuoja istaigos vadovas;
33.3. tvirtinti istaigos padaliniq ir filialq etatq s4ra54;
33.4. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su lstaigos darbuotojais;
33.5. rengti istaigos veiklos ataskaitas;
33.6. organizuoti visuotinius dalininkq susirinkimus;
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33.7. pranesti dalininkams apie.ivykius, turindius esmines reik5mes fstaigos veiklai;
3 3. 8. igyvendinti visuotinio dalininkq susirinkirno priimtus sprendimus ;
33.g. tLfikrinti istaigos valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto efektyr,'q panaudojim4 ir
Jo apsaug4;

33.10. eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui teikti praejusiq finansiniq metq istaigos
veiklos ataskaitq, metini finansiniq ataskaitq rinkini;
33.11. istaigos vardu pasira5yti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti vadovo
kompetencij os funkcijas:
33.12. tvirlinti istaigos vidaus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ymus
instrukcij as), kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
(pareigines
'^
J:.t:. kreiptis I dalininkus del lstaigos filialq ir padaliniq likvidavimo bei strukt[ros
keitimo;
33.14. suderinus su istaigos stebetojq laryba, tvirtinti istaigos darbuotojq darbo apmokejimo
tvark4;

33.15. visuotiniam dalininkq susirinkimui pavedus, nustatyti istaigos iSlaidq, skirtq darbo
uZmokesdiui ir medikamentams, notmatylus;
33.16. nustatyti darbuotojq atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus;
33.17. atstovauti istaigai teisme, valstybes ir savivaldybiq valdymo organuose ir santykiuose
su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
33.18. organizuoti ir vykdyti istaigos padaliniq vador''q atestacijq;
33.19. prisiimti atsakomybg uZ finansiniq ataskaitq rinkiniq sudarym4;
33.20. pateikti dokumentus ir duomenis juridiniq asmenq registrui;
33.21. pateikti informacij4 apie viesosios fstaigos veiklq visuomenei;
33.22. paskelbti vie54 informacij4;
33.23. tureti kiq teisiq bei pareigq, kurios neprie3tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir
kitiems teises aktams.
3r+. Nesandio darbe del atostogq, laikinojo nedarbingumo, ilgalaikiq (daugiau kaip 1 d.)
kornandiruociq ar kiq prieZasdiq direktoriaus pareigas eina direktoriaus pavaduotojas, kurio
pareigybes apra5yme ira5yta tokia funkcija. Nesandio darbe del atostogq, laikinojo nedarbingumo,
ilgutuiliq (daugiau kaip 1 d.) komandiruodiq ar kiq prieZasdiq direktoriaus pavaduotojo, pagal
pareigybes aprasym4 fuareiging instrukcij4) pavaduojandio direktoriq, Alytaus miesto savivaldybes
merai-potvarkiu paveda kitam istaigos darbuotojui laikinai eiti direktoriaus pareigas. Visuotinio
dalininkq susirinkimo sprendimu gali blti nustatyta kitokia nei Siame istatq punkte nurodyta
istaigos direktoriaus pavadavimo tvarka.
35. [staigos stebetojq taryba yra kolegialus organas, sudaromas penkeriems metams.
Stebetojq tarybos funkcijos :
35.1. uZtikrinti lstaigos veiklos vieium4;
35.2. palarti lstaigos dalininkams istaigos veiklos klausimais;
35.3. iSklausl.ti ir lvertinti istaigos vadovo parengt4 metines veiklos ataskait4;

35.4. stebetojo teisemis dalyvauti istaigos organizuotame konkurse fstaigos padaliniq bei
filialq vadolrl pareigoms uZimti ir pareik5ti savo nuomong istaigos dalininkams.
36. [staigos stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtq
atstol.r-1, dviejq Alytaus miesto savivaldybes tarybos paskirq atstovq ir vieno istaigoje pagal Darbo
kodeksq veikiandio darbuotojq atstovq paskirto asmens.
37. I istatq 36 punkte nurodytq institucijq vador,.us istaigos vadovas registruotu laiSku
kreipiasi su praSymu deleguoti savo atstov4 i Stebetojq taryb4. Stebetojq tarybai vadovauja
pirmininkas, Luri renka Stebetojq taryba slaptu balsavimu posedyje dalyvaujandiq nariq balsq
du.rgr*u i5 Stebetojq tarybos nariq pasittytq ar save i5sikelusiq kandidatq. Stebetojq taryba
laikima sudaryta ir pradeda savo veikl4, kai !j4 deleguoti visi nariai. Pirmininkas privalo su5aukti
Stebetojq tarytos posedZius ne rediau kaip kartE per metus. Stebetojq tarybos darbo tvark4 nustato
jos priimtas darbo reglamentas. Stebetojq tarybos nariq kadencijq skaidius nera ribojamas.
38. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti pats arba btti at5auktas ji delegarusios
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institucijos, Stebetojq' tarybos kadencijai nesibaigus. Stebetojq tarybos nari atBaukus ar jam
atsistatydinus, Stebelojq tarybos nariu'Siq istatq nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kuri siq
delegavgs at5aukt4 ar
istatq nustatyta tvarka deleguoja 36 punkte nurodyos institucijos vadovas,
utrl.iutyam*i Stebetojq tarybos nari. Stebetojq tarybos nario atsistatydinimas vykdomas teikiant
atsistatydinimo pra5ym4 ji delegavusiai institucijai ir apie tai informuojant stebetojq taryb4'
Zg. I lstalgos Stetetojq tarybq negali bfiti paskirti asmenys, kurie dirba istaigos vadovu,
vadovo purui roto.lrr, padahnlq ir filialq vadovais, vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais), dirba
institucijose, r,ykdandiose privalomqjf sveikatos draudim4, taip pat Pacientq sveikatai padarytos
Zalos nustatymo komisijoje, veikiandioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
gyay*o taryba (toliau - Gydymo taryba) sudaroma i5 fstaigos padaliniq
40.

ir filialq
padalinys)).
vienas
kaip
laikomas
(filialas
padalinio
gydytojq (po viena gydytoje i5 kiekvieno
6ydy*o tarybos naryi at5aukiamas (pakeidiamas kitu) ji delegavusio istaigos padalinio gydytojq
durgo*o, sprendimu. Gydymo tarybpi pirmininkauti negali istaigos vadovas, vadovo pavaduotojas,
padilinio iirrtato vadovas. pagrindine Gydymo tarybos veiklos forma yra posedZiai. PosedZius
trganizuoja pirmininkas, o jam nesant - pirmininko pavaduotojas. Gydymo taryba Saukiama ne
,"diu, kaip i kart4 per metq ketvirti. Gydymo tarybos posedis laikomas ilykusiu, jeigu jame
dalyvauja ne maLiattkaip puse visq paskirq i gydymo tarybEnariq. PosedZiq metu gydymo tarybos
nutarimai priimami balsuojant. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu uZ ji balsavo daugiau negu 50
procentq posedyje dalyvavusiq gydymo tarybos nariq (balsams pasiskirsdius po lygiai - lemiamas
talsas piiklurso gydymo tarybos pirmininkui). PosedZio metu ra5omas protokolas, kuri pasira5o
pirmininkaujantis ir sekretorius. Gydymo tarybos narys turi teisg susipaZinti su visa istaigoje turima
informacija, reikalinga jam gydymo tarybos kompetencijai (fstafll 41 punktas) priskirtiems
sprendimams priirnti. Gydymo tarybos narys turi pareig4 atstovauti jf delegarusiq gydytojq
lstaigos

interesus istaigos gydymo taryboje.

ir tobulinimo
prieZifiros
sveikatos
asmens
naujrtr
svarsto
konferencijas,
klinikines
klausimus, periodi5kai rengia
rekomendacinio
gali
teikti
klausimais
techrrologijq irlgi;i*o klausimus. Gydymo taryba svarstomais
pobfid7io pasitlymus lstaigos vadovui. Jeigu istaigos vadovas su pasiiilymu nesutinka, gydymo
taryba savo pasi[lym4 gali pateikti istaigos dalininkams.
42. fstaigos .1urrgo. taryba (toliau - Slaugos taryba) sudaroma i5 istaigos padaliniq ir
filialq slaugos specialistr4 (po vien4 slaugos specialist4 i5 kiekvieno padalinio (filialas laikomas
vienu paAaiiniu;. Slaugos tarybos narys at5aukiamas (pakeidiamas kitu) ji delegarusio istaigos
padalinio slaugos specialistrtr daugumos sprendimu. Slaugos tarybat pirmininkauti negali istaigos
vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Pagrindine Slaugos tarybos veiklos
forma yra posedZiai. PosedZius organizuoja pirmininkas, o jam nesant - pirmininko pavaduotojas.
Slaugos taryba Saukiama ne rediau kaip 1 kart4 per metq ketvirti. Slaugos tarybos posOdis laikomas
taryb1 paskirtq nariq. PosedZiq
fr,ykusiu, jeigu jame dalyvauja ne maLiau kaip puse visq i Slaugos
,nltu Sturrgoi iarybos nutarimai priimami balsuojant. Nutarimas laikomas priimtu, jeigu uZ ji
balsavo daugiau negu 50 procentq posedyje dalyvavusiq Slaugos tarybos nariq (balsams
pasiskirsdius po lygiai - lemiamas balsas priklauso Slaugos tarybos pirmininkui). PosedZio metu
ia5omas protokolas, kuri pasira5o posedZio pirmininkas ir sekretorius. Slaugos tarybos narys turi
teisg susipaZinti su visa istaigoje turima informacija, reikalinga jam Slaugos tarybos kompetencijai
(irtut l 43 punktas) priskirtiems sprendimams priimti. Slaugo tarybos narys turi pareig4 atstovauti ji
41. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos prieZifros orgatrzavimo

delegalusiq slaugos specialistq interesams istaigos Slaugos taryboj e.
- 43. Slaugos taryba svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Slaugos
taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobfldZio pasiulymus istaigos vadolui.
Jeigu istaigos vadovas su pasiflymu nesutinka, Slaugos taryba savo pasifllym4 gali pateikti istaigos
dalininkams.
44. lstaigos Gydymo taryba ir Slaugos taryba veikia pagal jq pasitvirtintus darbo
reglamentus . iZ aarAq Gydymo ir Slaugos tarybose mokama, jeigu tai numatyta istaigos darbo
apmokejimo sistemoje.l)i, darbq Gydymo ir Slaugos tarybose lstaigos darbuotojas atsako teisds
aktq nustatytatvarka.
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45. [staigoje iudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
pareigas ir kompetencij4
medicinos etikos reikalavimq.'atsiZvetgiant
[staigoi Medicinos etikos komisijos teises,
apsaugos ministro
sveikatos
i Lietuvos Respublikos
nustato nuostatai, parengti

patvirtintus pa'ryzdinius nuostatus. Medicinos etikos komisijos nuostatus tvirtina istaigos vadovas'
46. litaigoje taip pat ruri btti vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arba jo funkcijas gali
jei toki4
atlikti pugui .rtu.ti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone,
galimybg suteikia istatymai ar kiti teises aktai.

VIII

SKYRIUS

ISTAIGOS rnSU Serrrxrar

47.

fstaigos le5q Saltiniai:

prieZiflros
47.1. priialomojo ir savanoriskojo sveikatos draudimo le5os pagal sveikatos
sutartis su valstybir. ir teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos draudimo
skirtos lelos;
istaigomis, taip pat specialiosioms programoms finansuoti
47.2. dalininko skirtos le5os;
47.3. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;
47.4. valstybes ir savivaldybiq sveikatos fondq l€Sos, skirtos sveikatos programoms
finansuoti;
47 .5. valstybes investiciniq programrl le3os;
47.6. Europos Sqjungos, Lietuvos iruZsienio fondq asignavimai;
,17.7. 1eSos. gaurJs * frrmlq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas

-

paslaugas

ir sutarlinius darbus;

kaip patama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;
ll.g. Sr,ietinl, mokslo ir sporto ministerijos asignavimai medicinos studijq ir mokslo
porerktams tenkinti;
+.. 1 0. skolintos leSos;
+..1 1. pajarnos uZ istaigai nuosaqrbes teise priklausanti, parduot4 ar i5nuomot4 lstaigos tudq;
17.D.. kitos teisetai igytos leSos;
fi.8. istaigos nepap"rastosios i5laidos gali bfiti finansuojamos iS valstybes ir savivaldybiq
gramq'
b iudZ etq. r'alstybes ir savivaldybiq investiciniq pro
ir savivaldybiq biudZetq, privalomojo
valstybes
15
sudaro
48. Kiekvienais metais lsiaiga
taip pat iS kitq Saltiniq gaunamq le5q
fondq,
sr.eikatos draudimo fondo bei savivaldybiq sveikatos
sudaroma,
iSt^iAq s4mat4. Si4 s4mat4 tvirtina istaigos vadovas. I5 kitq Saltiniq gaunamq le5q s4mata
jei to reikalauja Sias leSas teikiantys subjektai.
49. Lesas, gautas kaip param4, taip pat pagal testament4, istaiga naudoja palamos teikejo
gautos i5 valstybes ar
arba testatoriaus nurodymu litatuos. ,rr*utytui veiklai. Sios 1e5os ir leSos,
savivaldybiq, laikomos atskirose lstaigo s le5q s4skaito se'
50. {staigos pelnas (pajamq pervir5is i5laidoms) gali btti naudojamas tik istaigos istatuose
nurodytiems veikios iit rturrr ii.tti.-[staigos pelnas negali buti skiriamas dalininkams, istaigos
organq nariams, darbuotojq premijoms.

+;.S.

1esos. gautos

IX SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

ir papildyti istaigos istatus turi istaigos vadovas ir dalininkai.
dalininkq susirinkimui priemus
|status keidia viiuotinis ialininkq imi.inki*ur. visuotiniam
juo pasira5o visuotinio
sprendim4 pakeisti istatus, suraSomas visas pakeistq fstatq tekstas ir po

51.

Iniciatyvos teisg keisti

dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo.
52. Istarq pakeitlmai isigalioja nuo jq lregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.
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ISrArGos pADALrNrv, rrrr^rlifffJHu rR SvErKAro s pRr,Zrunos
sPECrALrSrg rnrnMrMAS I DARB4
53. |staigos padaliniq, filialq vadovai ! darbq priimami vie5ojo konkurso biidu. Vie5qji
konkurs4 organizuoja ir jo nuostatus tvirtina lstaigos vadovas. [staigos padaliniq ir filialq vadovq
kadencij as reglamentuoj a Sveikatos prieZiuros istaigq f statymas.
54. fstaigos padaliniq ir filialq sveikatos prieZitros specialistai i darb4 priimami Darbo
kodekso nustatyta tvarka.
55. |staigq padaliniq ir filialq vadovq, sveikatos prieZilros specialistq teises ir pareigas
nustato istatymai, fstatai, padaliniq ir filialq nuostatai, pareigybes apra5ymai (pareigines
instrukcijos) bei kiti istaigos vidaus dokumentai.

XI SKYRIUS
ISTAIGOS VADOVO ATSAUKIMO IS PAREIGU PAGRINDAI (PRIEZASTYS) IR
TVARKA
56. fstaigos vadovo at5aukimo pagrindq (prieZasdiq) s4ra5as:
56.1. asmuo pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi
neiSnykusl ar nepanaikint4 teistum4;
56.2. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimo valstybes tamybai ir vie5iesiems interesams ar
korupcinio pobldZio nusikaltimo padarymo ir turi nei5nykusi ar nepanaikintq teistum4;
56.3. asmuo pripaZintas kaltu del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tarnybai ir vieSiesiems

interesams ar korupcinio pobfidZio baudZiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo
(atleidimo nuo atsakomybes) nuosprendZio isiteisejimo dienos nepradjo 3 metai;
-i6.-1. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimq, kuriais padaryta turtine Zala valstybei, ir turi
neiSnr kusl ar nepanaikint4 teistum4;
-56.5. asmuo yra uZdraustos organizacijos narys;
56.6. asmeniui atimta teise eiti lstaigos vadovo pareigas;
56.7. asmens padarytas korupcinio pobldZio teises paZeidimas, t.y.darbo drausmds ar
tanrl-binrs nusiZengimas, piktnaudLiaulant tarnybine padetimi, vir5ijant fgaliojimus, neatliekant
pareigu. paLeidLiant vie5uosius interesus ir nuo sprendimo del darbo drausmes ar tamybinio
nr-rsiZengimo padarymo nepraejg 3 metai;
56.8. asmuo yra pripaZintas Siurk5diai paZeidgs Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq
interesq derinimo valstybds tarnyboje lstatymo reikalavimus ir nuo paZeidimo padarymo nepraejo 3
metai;
56.9. paai5keja, kad dalyvaudamas vie5ame konkurse eiti istaigos vadovo pareigas pateike
suklastotus dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkandius duomenis, del kuriq
negalejo blti priimtas i istaigos vadovo pareigas;
56.10. asmuo padare Siurk5q darbo drausmes paLeidim1 Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalyje
numatytais atvejais;
56.1 1. asmuo prarado dalininkq pasitikejim4 del jam pareik5q itarimq ar kaltinimq padarius
nusikaltirn4 ar batdLiamqjf nusiZengim4 ar asmens savybes, rySiai ar kitos su juo ar jo aplinka
susijusios aplinkybes ar faktai sudaro pagrind4 padaryti iSvad4, kad asmuo akivaizdLiai Lemina
sveikatos sistemos autoritet4, griauna pasitikejim4 sveikatos sistema, asmens sveikatos prieZilros
istaiga arba jas kompromituoja.
57. fstaigos vadovo at5aukimo tvarka:
57.1. istaigos vadovas at5aukiamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
57 .2. lstaigos vadovas apie galim4 jo at5aukim4 raiytiniu prane5imu informuojamas ne veliau
kaip lik-us 7 darbo dienoms iki planuojamo posedZio del vadovo galimo atSaukimo (toliau posedis). Prane5ime nurodoma posedZio vieta, laikas, istatq 56 punkte nurodyta at5aukimo
prieZastis (prieZastys) bei nurodoma istaigos vadovo teise ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
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posedZio pateikti savo argumentuotus paai5kinimus;

57.3. posedyje turi teisg dalyvauti istaigos vadovas;

57.4. pndmus sprendim4 at5aukti lstaigos vadov4 i5 pareigq, su fstaigos vadol'u sudaryta
darbo sutartis nutraukiama. Darbo gindai sprendZiami teisine tvarka'

XII SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALU IR ATSTOVYBIU STEIGIMO
BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
58. |staigos filialq ir atstovybiq steigimo bei jll veiklos nutraukimo klausimus sprendZia
visuotinis dalininkq susirinkimas. [staigos filialq ar atstovybiq nuostatus tvirtina fstaigos vadovas
59. fstaigos filialq ir atstovybiq skaidius neribojamas
60. Filialo ar atstovybes turtas apskaitomas fstaigos finansineje atskaitomybeje, taip pat
atskiroje filialo finansineje atskaitomybeje.

XIII SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA
PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA
61. Dalininko ra5ti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos istaigos dokumentai dalininkui pateikiami susipaZinti istaigos darbo valandomis jos
buveineje ar kitoje istaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq
dokumentq kopijos dalininkui gali bUti siundiamos registruotu lai5ku adresu, kurf dalininkas
nurodgs lstaigai, iteikiamos pasira5ytinai ar elektroniniq rySiq priemonemis.
62. fstaigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

XIV SKYRIUS
VIESU PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

63. Pranesimai apie Saukiam4 visuotinf dalininkq susirinkim4, istaigos likvidavim4,
reorganizavim4 bei kitais Vie5qjq fstaigq ir kituose istatynuose numatytais atvejais, kai prane5imai
tun buti paskelbti vie5ai, fstatymq, fstatq ir kiq teises aktq nustatyta tvarka ir tenninais skelbiarni
VJ Registry centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmem+ vie5i prane5imai",
istaigos interneto svetaineje ir prane5ama visiems istatymq numatytiems asmenims raStu
(registruotu pa5tu, pasira5ytinai ar elektroniniq ry5iq priemonemis). Prane5imuose turi bfiti nurodyta
informacija, kuri4 pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai.

XV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO \TSUOMENEI TVARKA
64. [staigos veiklos ataskaita ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio
dalininkq susirinkimo turi buti pateikta Juridiniq asmenq registrui ir paskelbta istaigos intemeto
svetaineje.

65. [staigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui
praejusiq finaniiniq metq vie5osios istaigos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vie5a, skelbiama
istaigos intemeto svetaineje. Bet kurio frzinto ar juridinio asmens reikalavimu lstaiga turi sudaryti
s4lygas jos buveineje su Sia ataskaita susipaZinti.
66. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato visuotinis dalininkq
susirinkimas, skelbiama istaigos interneto svetainej e.
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,.XVI SKYRIUS
IR LIKVIDAVIMAS
I S TA I GO S RE ORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS
kodekso,
Istarga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama vadovaujantis Civilinio
\-res.gr.i isiaigu-. Sr eikatos prieZifiros lstaigq bei kitq istatymq nuostatomis.
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