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VESOSIOS ISTAIGOS PAKRUOJO LIGONINES ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. VieSoji istaiga Pakruojo ligonine, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

prieZilros istaigq istaiymu nustatyta Lietuvos nacionalinds sveikatos sistemos (LNSS) savivaldybiq

ir valstybes asmens sveikatos prieZilros istaigq nomenklatDra, yra Lietuvos nacionalines sveikatos

sistemos (LNSS) iS pakruojo ti.lotro savivaldybds turto ir leSq isteigta vie5oji sveikatos prieZitros ne

pelno istaiga (toliau tekste - istaiga).
;. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos 
'vieios 

savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos sveikatos prieZi[ros istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos

lstatymu, Lietuvos Respublit<os sveikatos draudimo lstatymu, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq

istatymu, kitais teises aktais bei Siais istatais.
3. {staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo'

turintis [kini, frnansini, organizacini ir teisini savarankiSkum4, savo antspaud4, s4skaitas bankuose'

4. {staigos 
'steigejas 

(savininkas) - Pakruojo rajono savivaldybe' Pakruojo rajono

savivaldybes'administtu"i]or direktorius - steigejo (savininko) teises ir pareigas igyvendinanti

institucija.
5. {staigos buveine - L. Giros g, 3, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

6. fstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.

7. {staigos hnansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. {staigos veikla yra neterminuota'

II. ISTAIGOS STEIGEJO (SAVININKO) TEISES IR PAR.EIGOS, NAUJU DALININKU
PRIEMIMAS, SAVININKO TEISIU PERLEIDIMAS

9. {staigos steigejas (savininkas) (vienintelis istaigos dalininkas, kurio sprendimai

prilyginami ,nlsuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams) turi Sias teises ir pareigas:

9,1. tvirtinti, keisti ir papildyti fstaigos istatus;
9.2. nustatyti istaigai ir filialams privalomas veiklos uZduotis;

9.3. detalizuoti iitaigos turto naudojim4, valdym4 ir disponavim4 pagal vyriausybes

nustatyt4 tvark4;
g.4. pagal istatymus nustatyti ir dalyvauti nustatant asmens sveikatos prieZilros fstaigos

teikiamq paslaugq kainas bei jq skaidiavimo metodikas;
-q.S. 

steigti istaigos filialus bei, gavus istaigos administracijos projekt4 del istaigos

reorganizavimo, sprgsti klausim4 del istaigos reorganlzavimo ar likvidavimo;

9.6. organizuoti vies4ji konkuis4 istaigos direktoriaus pareigoms eiti ir tvirtinti Sio

konkurso nuostatus;
9,7. nustaty'ti istaigos i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus

arba pavesti juos patvirtinti padiai istaigai;
9.8. nustatyti istaigos valdymo organq nariq ir revizoriaus atlyginimus;

9.9. gauti informacij4 apie istaigos veikl4;

9.10. tvirtinti istaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir istaigos veiklos ataskait4;

9.11. i5klauryii ittuigos vadovo ataskait4 ir priimti sprendimus del Sios ataskaitos;

9.12. priimii .pt.iOi-a del fstaigai perduoto panaudos pagrindu ilgalaikio tufio

perleidimo, nuomos, ikeitimo;
9,13. skirti ir at5aukti likvidatoriq;



i

9,14. priimti sprendimus del istaigos audito;
9.15. tureti kitq teisiq ir pareigq, jei jos neprie5tarauja istatymams bei kitiems teises

aktams.
9.16, tvirtinti istaigos veiklos strategij4;
9.17. tvirtinti istaigos valdymo struktur4 ir pareigybiq s4raS4;

9.18. nustatyti istaigos veiklos vertinimo kriterijus;
9,19. nustatyti istaigos vidaus kontroles tvark4;
9,20. nustatyti informacij4, kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veikl4.

10. {staigos steigejas (savininkas) savo sprendimus priima ir iformina vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos fstatymu, istatymais bei kitais teises aktais.

1 1. Nauji dalininkai priimami steigejo (savininko) sprendimu, pakeitus Siuos istatus.

III. ISTAIGOS TIKSLAI

12. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Pakruojo rajono savivaldybes gyventojq ir
visq Lietuvos gyventojq sveikat4, malinti gyventojq sergamum4 ir mirtingum4, kokybiSkai teikti
medicinos ir sveikatos prieZilros paslaugas.

13. Pagrindiniai istaigos veiklos uZdaviniai yra Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla:

13.1, organizuoti ir teikti kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos

prieZiDros paslaugas;
13.2. teikti butin414 medicinos pagalb4.

14. Pagrindines istaigos veiklos sritys yra organizuoti irteikti asmens sveikatos prieZilros

paslaugas, kurias teikti suteikia teisg asmens sveikatos prieZilros licencija:
14.1. nemokamas stacionariniq ir ambulatoriniq sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas

asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
1, 4.2. ligoniniq veikla (86. 1 0);
14.3. bendrosios paskirties ligoniniq veikla (86. 10. 10);

I 4.4. reabilitacij os li goniniq veikla (8 6. 1 0. 3 0) ;

14.5, slaugos ligoniniq veikla (86.10.40);
14.6. gydytojq specialistq veikla (86.22);

14.7 . krta Zmoniq sveikatos prieZilros veikla (86.90);

1 4. 8. medicinos laboratorijos veikla (86.90. 3 0);

14.9. kita stacionarine globos veikla (87.90);

14.10, kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

(88.e0);
14.11. mokamq ambulatoriniq asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimas:

14.11.1. kai Sios paslaugos yra itrauktos iLietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyto

asortimento mokamq ambulatoriniq asrnens sveikatos prieZilros paslaugq s4ra54;

14.\1.2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi iistaig4 savo iniciatyva (be

siuntimo), ir teritorine ligoniq kasa (TLK) neapmoka uZ jq sveikatos prieZilr4;
14.12. nemokamos bfltinosios medicinos pagalbos visiems Lietuvos gyventojams

teikimas;
14.I3. sudarytoje sutartyje su teritorine ligoniq kasa nenumatytais atvejais istaiga

vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymu, Sveikatos prieZilros istaigq

istatymu, kitais specialiaisiais istatymais, Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais;

I4.I4. kita, istatymais neuZdrausta veikla (veikla, kuri pagerintq personalo ir pacientq

darbo ir poilsio s4lygas, konferencijq, seminarq, tobulinimosi kursq orgamzavimas ir kt.);

14.15. visuomenes sveikatos prieZiDros programrl sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo

ir saugos tikslais pagal sutartis su Sios veiklos ir paslaugq uZsakovais vykdymas'

15. Jeigu veiklai, numatytai istaigos istatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai toki4

licencij4 (leidim4) istaiga privalo tureti.



IV. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

16, Vykdydama lstatuose numatyt4 veikl4, istaiga gali tureti ir igyti tik tokias teises ir
pareigas, kurios nepriestarauja lstatymams, Siems istatams, kitiems teises aktams ir veiklos

tikslams:
16.1. tureti s4skaitas bankuose, savo Zenkl4 ir antspaud4;

16.2. pirkti ar kitokiais bldais isigyti savo veiklai reikalingE turt1, naudoti, valdyti,

disponuoti juo istatymq bei Siq istatq nustatytatvarka;
16,3. gauti labdar4 rr Parum4;
16.4. teikti mokamas paslaugas;

i6.5. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
16.6. stoti i ne pelno organrzacljq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
16.7. naudoti istaigos le5as istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
16.8. skelbti konkursus, susijusius su istaigos veikla.
17. fstaiga privalo:
17.1. organizuoti ir uZtikrinti butin4j4 medicinos pagalbq;

17.2. igyvendinti bDtin4sias visuomenes sveikatos prieZirlros priemones pagal Sveikatos

apsaugos ministerij os patvirtint4 s4ra54;

17 .3. organizuoti ir teikti tik tas asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas, kurios nurodytos

istaigai iSduotoje licencijoje;
17.4. naudoti tik tas sveikatos prieZilros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka

aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi bUti itraukti i
Medicinos gaminiq registr4, kurio nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras;

17.5. pildyti ir saugoti pacientq ligos istorijas, ambulatorines korteles, kit4 medicininq

dokumentacrj4 bei teikti informacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms
S veikato s apsaugo s ministerij o s nustatyta tvarka;

17.6. teises aktq nustatyta tvarka atlyginti Lalq, padaryt4 paciento sveikatai teikiant

paslaugas;
17.7. saugoti paciento medicining paslapti, iSskyrus atvejus, kai asmens sveikatos

prieZi[ros istaiga privalo pateikti informacij4 apie pacient1 arba kai pacientas sutinka skelbti

informacij4 apie jo sveikat4;
17.8. informuoti teises aktq nustaty.ta tvarka Sveikatos apsaugos ministerij4, istaigos

steigej4 (savinink4) apie istaigoje ivykusius vidaus infekcijq atvejus ir protrlkius, kitus Zalos

pacientq sveikatai padarymo atvejus;
17.g. teikti nemokamas planines sveikatos prieZiuros paslaugas, isitikinus, kad pacientas

turi teisE i tokias paslaugas;

17.10. prane$imai, skelbimai ir kt. visuomenei reikalinga viesa informacija apie vie5osios

istaigos veikl4 skelbiama istaigos interneto puslapyje ir rajono laikra5diuose;

17 .11. istaiga privalo tureti vidaus tvarkos taisykles ir uZtikrinti, kad jos b[tq prieinamos

pacientams susipaZinti;
17.12. suderinus su steigeju (savininku), istaigos vidaus tvarkos taisyklese nustatyti

istaigos administracijos, kitq pagalbiniq tarnybq darbo laiko pradZi4 ir pabaig4.

18. fstaiga privalo vykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing-buhalterinq ir statistinq

informacij4 valstybes institucijoms ir moketi mokesdius teises aktq nustatyta tvarka.

19. Informuoti Savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyriq apie i5ai5kinto

ar pastebeto smurto prieS vaikus atveji'
20. fstaiga turi kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

fstatymams bei kitiems teises aktams'



V. VALDYMO ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA

es pareigas ir jas igyvendina per savo

lis istaigos dalininkas, kurio sprendimai

ams' Bltinas LNSS viesosios istaigos

valdo istaigos veikl4' Administracijos darbo

ektorius - vienasmenis istaigos valdymo

sudaro darbo sutarlis su sveikatos prieZifros

nutraukia' Direktorius, suderinqs su istaigos

apmokejimo tvark4' Direktorius savo veikloje

igllo (savininko) sprendimais, Savivaldybes

is ir Pareiginiais nuostatais'

nkurso budu.

23. Direktoriaus kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus

kvalifi kacinius reikalavimus.
24. Direktoriaus teises ir pareigos:

24.1. nustatyti darbuotojq pareigybes' e

i istatYmq nustatYta tvarka'

24.3. suderinus su steigeju (savininku), nustatyti istaigos viding struktDr4;

24.4. tengti padaliniq ir filialq vadovq at

24.5. tvtrtinti istaigos vidaus tvarkos

pareiginius nuostatus, administracijos darbo regl

,f.yti[ darbo nuostatus, nustatyti ir tvirtinti vida

dokumentus;
24.6. rnformuoti steigej4 (savinink4)

kreiptis i aet neefekt

,"orgunt uui teikti steigejui

infoimuoti s ateikiant istaig

aktq, ataskaitq, i5vadq ir kt. kopijas;

24.7. suderinus su [staigos stebetojq taryba,tvirtinti istaigos darbuotojq darbo apmokejimo

ir darbo uZmokesdio fondo tvark4 neviriijant'steigejo (savininko) patvirlinto darbo uZmokesdio

fondo;
24,8. atsakyti uZ perduoto panaudos pagrindu bei istaigos fsigyto turto tinkamq naudojim4

ir iSsaugojim4;
24.9. lstatgos vardu pasira5yti dokumentus;

24'r0' atstovauti istaigai teisme ir kitose.insti:lnl:;-, 
pasirasl.ti sutartis dol istaigos

i5nuomoj imo, ikeitimo, gatantavtmo ar laidavimo

5ti istaigos veiklos planus ir veikti istaigos vardu

bendraujant su kitais juridiniais ir hziniais asmenimis ir atsakyti uZ jos uZdaviniq vykdym4;

24.13, vadovauti lstaigos pugti"Jin"i ir [kinei veikiai, tvarkyti jos reikalus' uZtikrinti

istaigos darbuotojq saugias ir sveikas darbo s4

24.14. teikti klausimus svarstyti istaigo
24.15. direktorius atsako uL finan sudarym4 s

smenq reg q

s veiklai, i e

m4, kitus e



24.16. atidaryti u uLdaryti s4skaitas bankq istaigose;
24.I7, istatymq nustatyta tvarka ir laiku teikti steigejui (savininkui) istaigos veiklos ir

hnansing ataskait4;
24.18. istatymq nustatyta tvarka ir laiku teikti steigejui (savininkui) istaigos vadovo

veiklos ataskait4;
24'lg.igyvendintisteigejo(savininko)priimtussprendimus;
24.20. uZtikrinti istaigos turto efektyvq panau augE1,

24.21tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios nepr mams, kitiems teises aktams;

24.22. atsakyti uz istaigos personalo suk teikiamq paslaugq kokybg,

prieinamum4ko-urrdiruotes, 
trunkandias ilgiau nei vien4 par4, bei i atostogas istaigos vadov4

isleidZia Savivaldybes meras, o jam nesant - jo pavaduotojas'

26. lstaigoje turi buti vyriausiasis finanri.ti.rkut (buhalteris) arba jo funkcijas gali atlikti

ouearsffi,lu::1"1milfii:fi#1ffi: ffii*n.qllieititaspats
asmuo bei'asm-enys, susijq giminystes ar sv iteviai, sutuoktiniai' broliai'

seserys, vaikai, taip pat sutuoktinio broliai, seserys, tevai ir vaikai)'

t 
"iS. 

lrtuigos vyriausiasis f,rnansininkas (buhalteris) arba apskaitos tarnybos vadovas atsako

\Zi
28, L buhalteriniq iralq teisingum4 ir finansines atskaitomybes pateikim4 laiku;

28.2' vYkdo finansinq kontrolg'

VI. PATARIAMIEJI VALDYMO ORGANAI

29.[staigaprivalo tureti: Stebetojq tarybq, Gydymo taryb4, Slaugos Laryb4.

30. Stebetojq taryba sudaroma fstai
31. Stebetojq taryba savo veikl

Lietuvos Respublikos istatymais, Lietu
apsaugos ministro isakymais, Pakruojo r

aktais, reglamentuoj andiais vie5qlq asmen

32. Stebetojq tarYba Yra Patari
uZdaviniai - analizuoti istaigos veikl4

administracijai ilvadas bei pasifilymus del istaigos veiklos gerinimo'

33. Siebetojq taryba, vykdydama p rgrindinius uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:

33.1. anahzuoja istaigos ir jos administracijos veikl4;
gr4

ist tuose konkursuose

padal iti rgantzatortui bei

istaig vykdymo skaidrumo bei nesaliskumo;

eikiapasifllymusistaigossteigejui(savininkui)ir
direktoriui del istaigos veiklos gerinimo;

33.5. gaii dalyvauti svarstant istaigos administracijos parengtus sprendimq projektus del:

33.5.1. teikiamq paslaugq asortimento didinimo ar maLinimol'

33.5.2. struktflros pakeiiimo, padaliniq ar f,rlialq rcorganizavimo ar likvidavimo;

33.5.3. darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos;

33.5.4. istaigos nuosavybds teise priklausandio turto pardavimo, perleidimo' mainq'

isnuomojimo, ikeitimo, garantavimo ar laidivimo juo, kitq subjektq prievoliq vykdymo;

33.6. stebetojo teisemis dalyvauja ,pr.n-dziunt direktoriaus veiklos klausimus' tiriant

skundus ir pareiskimus del istaigos administracijos darbo;

33.7. priima sPrendimus del:

33.7 .i. pritarimo (nepritarimo) istaigos veiklos ataskaitai;



V 33.7.2. pritarimo (nepritarimo) istaigos administracijos si[lomiems i5laidq, skirtq darbo

uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvams;

33.7 .3. kitq sifllomq svarstl'ti klausimq;

33.8. vykdo kitas funkcijas, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams.

34. Stebetojq tarybos sudetis tvirtinama istaigos steigejo (savininko) sprendimu.

35. Stebetojq taiyba sudaroma: i5 dviejq istaigos steigejo (savininko) bendru sprendimu

paskirtq atstovq; u-i*o savivaldybds, kurios teritorijoje yra istaiga, tarybos paskirto tarybos nario;

ui.no savivaldybes, kurios teritorijoje yra istaiga, tarybos paskirto visuomends atstovo ir istaigos

sveikatos prieZilros specialistq profesiniq sqiungq paskir-to vieno atstovo'

:6. 1 SteUetojri taryb4 negali blti skiriami asmenys, kurie dirba istaigos administracijoje,

Valstybineje ar teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudimo imoneje'
37, Stebetojq taryba *du.o-u penkeriq metq kadencijai. Kadencijq skaidius tam padiam

asmeniui neribojamas.
3g. Stebetojq tarybos narys gali bflti at5auktas ji delegavusios otganrzacrlos ar institucijos

sprendimu. Tokiu aiveju naujas-St"Letolq tarybos narys deleguojamas tos padios organizacijos ar

institucij os sprendimu.
39. |slaigos steigejas (savininkas) turi teisg at5aukti vis4 Stebetojq taryb4 arba pavienius

jos narius.
40. Jeigu Stebetojq tarybos narys atsistatydina, negali toliau eiti savo pareigq ar nutrlksta

jo darbo sanlykiai atstvaujamoje struktlroje, arba 5i sustabdo jo atstovavimo igaliojimus,

lstaigos steigejas (savininkas) patvirtina kit4 Stebetojq tarybos nari.

41. Stebetoju tarybos nariq teises:

41.1. pasisakrti 
-stebetojq 

tarybos posedZiuose, teikti pastabas ir pasi[lymus del posedZio

darbotvarkes ir posedl'je nagrinej amq klausimq;
41.2. sifllyti su5aukti Stebetojq tarybos posedi;

41.3. susip ai\ntr su Stebetojq tarybos dokumentais ir jq projektais;

4L4. per l0 darbo dienq nuo pra5ymo pateikimo gauti i5 istaigos administracijos

informacij 4, r.ikulitrg4 nuostatuose numatytoms funkcij oms atlikti;
41.5. naudotil jstaigos patalpomis ir priemonemis, reikalingomis stebetojq tarybos nariq

veiklai;
41,6. dalyvauti susirinkimuose, kuriuose sprendZiami istaigos veiklos klausimai be balso

teises, bei gauti informacij4 apie istaigos veikl4;

41.7, teikti pagal savo kompetencij4 pasillymus istaigos administracijai, istaigos steigejui

(savininkui), Savivaldybes administracijai;
41.g. atsistatydinti apie tai rastu pranesus Stebetojq tarybos pirmininkui ar ji i Stebetojq

taryb4 dele gavusi ai or ganizacilar;

41,9. teikti siilymus lstaigos steigejui (savininkui) del kitq Stebetojq tarybos nariq

atSaukimo i5 Stebetojq tarybos, Stebetojq tarybos nuostatq pakeitimo, papildymo;

41.10, stebeti konkurs4 istaigos direktoriaus pareigoms eiti ir pareik5ti savo nuomonQ

Steigejui (savininkui) apie konkurso skaidrum4, teisetum4;

41,11. stebeti lstaigos administracijos organizuojamus konkursus padaliniq ir filialq

vo vrninkui);

ist atSaukti priimtus sprendimus, jei jie
os 

. istatams' Jei i sifllymus neatsiZvelgiama'

us ui (savininkui)'

42. Stebetojq tarybos nariq pareigos:

42. 1 . dalyvauti Stebetoj q tarybo s po s edZiuo se ;

42.2.vykdyti St inko Pavedimus;
42,3. einant St pareigas, vadovautis istatymo vir5enybes' pagarbos

Zmogui ir istaigai, o, nesavanaudiskumo, neSaliskumo' atsakomybes

principais.



\, 43. Stebetojq tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, savo pareigas atlieka

nenutraukdami darbo santykiq pagrindineje darbovieteje. Jq keliones i Stebetojq tarybos

posedZius organizuoja istaiga arba Stebetojq tarybos narius delegavusios organizacijos ar

institucijos.
44. Stebetojq taryba savo veikl4 pradeda istaigos steigejui (savininkui) priemus sprendim4

del Stebetojq tarybos sudeties patvirtinimo ir atlieka savo funkcijas, iki bus patvirtinta nauja

Stebetojq taryba.
45. Stebetojq taryba ne veliau kaip per 30 dienq nuo Stebetojq tarybos sudeties

patvirtinimo visq nariq balsq dauguma iSsirenka Stebetojq tarybos pirminink4, pirmininko

pavaduotoj 4 bei sekretoriq.
46. Stebetojq taryiai vadovauja Stebetojq tarybos pirmininkas. I5vykusi, atostogaujanti

arba susirgusi ir del to'negalinti laikinai eiti pareigq Stebetojq tarybos pirminink4 tuo laiku

pavaduoj a Stebetoj q tarybos pirmininko pavaduotoj as.

47. Stebetojq tarybos pirmininkas:
47.1. orgaiizuoja Stebetojq tarybos darb4,jai vadovauja, atstovauja Stebetojq tarybai arba

igalioja tai daryti kitus Stebetojq tarybos narius ir atsako uZ Stebetojq tarybos veikl?;

47.2. pirmininkauja Stebetojq tarybos posedZiams, pasiraSo posedZio protokolus.

4g. pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius gali bfiti atleidLiamas stebetojq

tarybos posedZio metu2l3 nariq balsq dauguma.' 
ig. pagrindine Stebetojq tarybos veiklos forma - posedis, Stebetojq tarybos posedi

techni5kai aptarnauja (parengia posedZio viet4 ir technines priemones) istaigos administracijos

paskirtas ur.r,uo. pLt"JZlo piotot<otai pateikia stracijos

vyriausi aj am savivaldybes gydytoj ui bei istai ga

5d. Stebetojq iutyUot potedziul atviri. tarybos

pirmininkas arba, jam pavedus, direktorius pran aip prie5
'3 

darbo dienas, pateikdamas numatomq nagrineti klausimq s4ra54 t medLiag4 apie numatytus

nagrineti klausimus.
51 , Stebetojq tarybos posedZiai rengiami ne rediau kaip 2 kartus per metus'

52. Reikalui' esant, papildomas SteUeto.lq tarybos posedis" Saukiamas Stebetojq tarybos

pirmininko arba daugiau 
- 
nei puses Stebetojq tarybos nariq reikalavimu, arba istaigos

ud-inirtru.ijos iniciatfva. Stebetojq tarybos posedZiq laik4 ir viet4 nustato Stebetojq tarybos

pirmininkas suderings su istaigos administracija'
53. Stebetojq taryba svarstomais kiausimais priima nutarimus. Nutarimai priimami

paprasta balsq dauguma,-o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Stebetojq tarybos pirmininko

tuirur. Stebetojq taiyUos poiedis teisetas, kai jame dalyvauja ne maLiau kaip 3 Stebetojq tarybos

nariai.
54. Stebetojq tarybos sprendimai iforminami protokoluose.

55. Stebetojq tarybos nariai uZ savo veikl4 atsako istatymq nustatyta tvarka.

56. Gindus, i5kilusius tarp Stebetojq tarybos ir istaigos, sprendZia steigejo (savininko)

sudaryta komisija.
57. Stebetojq taryba baigia savo veikl4 Pakruojo rajono savivaldybes tarybai patvirtinus

nauj os kadencij os Stebetojq tatybEbei reorganizavus, pertvarkius ar

58, {staigos Gydymo taryba sudaroma iS istaigos padaliniq q' Gydymo

taryb4 sudaro direktorius. Gydymo tarybai pirmininkauja istaigo jo igaliotas

administracijos darbuotojas. fstaigos direktorius gali at5aukti paskirtus Gydymo tarybos narius su

jais nutraukus darbo sutarti ar gydymo tarybos nario pra5ymu'

59, {staigos GYdYmo tatYba:

59.1. svarsto ur*.n, sveikatos prieZiflros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

59.2. svarsto naujq asmens sveikatos prieZifiros technologijq isigijimo klausimus;

59.3. svarsto gydyiojq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimosi poreikius ir problemas'



v 60, Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pob[dZio

pasirllymus istaigos administracijai. Jei istaigos administracija su pasir.rlymu nesutinka, Gydymo

taryba ji gali pateikti steigejui (savininkui).
61. fstaigos slaugos taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq slaugos specialistq.

Slaugos tarybai pirmininkauja istaigos direktorius arba jo igaliotas administracijos darbuotojas.

Slaugos tarybos narius skiria ir at5aukia istaigos vadovas. fstaigos vadovas gali at5aukti paskirtus

Slaugos tarybos narius, su jais nutraukus darbo sutarti arba paties Slaugos tarybos nario pra5ymu'

62. Slaugos taryba:
62,l. svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;

62.2. svarsto slaugytojq kvalihkacijos kelimo ir tobulinimosi poreikius;

62.3. svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobldZio pasiulymus istaigos
administracijai. Jei administracija su pasi[lymu nesutinka, Slaugos tarybaji gali teikti steigejui

(savininkui).
63. Gydymo tarybos ir Slaugos tarybos darbo reglament4 tvirtina istaigos direktorius.

VII. ISTAIGOS MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

64. fstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi

medicinos etikos reikalavimq. Medicinos etikos komisija sudaroma, jos nuostatai ir darbo

reglamentas tvirtinami vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirlintais Sveikatos

prieZinro s I stai gos medicino s etiko s komisij o s pavy zdimais nuo statais.

VIII. ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

65. Iniciatyvos teisg keisti ir papildyti istaigos istatus turi istaigos administracija, jos

kolegialus valdymo organas ir steigejas (savininkas). Pakeistus ir papildytus istatus tvirtina

steigejas (savininkas). fstatq pakeitimai turi buti iregistruoti Juridiniq asmenq registre'- 
66. {statq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq teisinio perregistravimo istatymq

nustaty'ta tvarka.

IX. VIESO KONKURSO DIREKTORIAUS, PADALINIV, FILIALV VADOVU

PRIEMIMO I DARBA ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZIUROS
SPECIALISTIJ PRIEMIMO I DARBA TVARKA

67. {staigos direktorius i darb4 priimamas vie5o konkurso b[du penkeriems metams. Vie54

konkurs4 organizuojair jo nuostatus tvirtina istaigos steigejas (savininkas).

6'8, lstaigos padaliniq ir filialq vadovai i darb4 priimami vie5o konkurso bldu. Vie54

konkurs4 organLuoja ir jo nuostatus tvirtina istaigos direktorius. [staigos direktorius turi teisq

organizuoti padaliniq ir filialq vadovq atestacij4.

69. {itaigos direktoriumi, jos padaliniq ir filialq vadovais gali b[ti asmenys, kurie atitinka

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. {staigos direktorius

privalo peri,odiSkai tobulinti vadovavimo istaigai gebejimus. Privalomo tobulinimosi tvarka

nustatoma sveikatos apsaugos ministro isakymu.
70. {staigos direktorius negali dirbti ir Siq fstaigos padaliniq ar filialq vadovu,

71. istaigos, jos padaliniq ir filialq vadovq teises ir pareigas nustato Sie istatai ir pareigines

instrukcijos.
72. lstargos direktorius ar jos

prieZilros specialistai 1 darb4 priimami
pagrindais.

filialq ir padaliniq vadovai bei Sios istaigos sveikatos

ir i5 darbo atleidZiami Darbo kodekso nustatl4a tvarka ir



\ ttl
X. ISTAIGOS FILIALAI

73. [staiga gali tureti filialq. Filialas yra istaigos padalinys, turintis atskir4 buveinE bei

administracij4, Filialas nera juridinis asmuo ir veikia istaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal

istaigos istatus ir jos administracijos vadovo suteiktus igaliojimus, kurie nurodyti filialo
nuostatuose. Filialq skaidius neribojamas. Filialo turtas yra apskaitomas istaigos finansineje

atskaitomybeje, taip pat atskiroje filialo finansineje atskaitomybeje. Filialas yra istaigos struktlrinis
padalinys, atliekantis visas ar dali istaigos funkcijq. Filialas gali tureti subs4skait4. Filial4 steigia,

reorganizuoja ir likviduoja steigejas (savininkas) istatymq nustatyta tvarka. Apie filialo veikl4 jq
vadovai atsiskaito istaigos direktoriui ir kitiems patariamiesiems valdymo organams istaigos istatq
nustatyta tvarka.

xI. ISTAIGOS LESU Sa.lrrNra,r, NAUDOJTMO TVARKA IR STEIGEJO (SAVININKO)
INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

74. fstaigos le5q Saltiniai:
T4.L privalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo leSos pagal sveikatos prieZi[ros

sutartis su teritorine ligoniq kasa ar savanoriSkojo sveikatos draudimo istaigomis, taip pat

specialiosioms programoms finansuoti skirtos le5os;

74.2. steigejo (savininko) skirtos leSos;

74.3. valstybes ir savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
74,4. valstybes ir savivaldybes visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos

leSos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
7 4.5. valstybes investiciniq programq le5os;

74.6.Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
74.7. leSos. gautos iS fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas

paslaugas ar sutartinius darbus;
74.8. leSos, gaunamos kaip labdara,parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;

74.9. skolintos leSos;

14),0. pajamos uZ parduot4 ar i5nuomot4 istaigos turl4;
74.11. kitos teisetai igytos leSos.

75. fstaigaturi teisg gauti valstybes ir savivaldybes biudZeto lesq paslaugoms teikti pagal

sveikatos prieZilros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, rajono Savivaldybe.

76. {staigos nepaprastosios i5laidos gali bfiti finansuojamos i5 valstybes ir savivaldybes

biudZetq, valstybes investicijq programq.
77. Kiekvienais metais istaiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybes biudZetq, privalomojo

sveikatos draudimo bei valstybes ir savivaldybes visuomenes sveikatos remimo specialiosios

programos gaunamq lesq i5laidq s4mat4. I5 kitq Saltiniq gaunamll le5q i5laidg s4mata sudaroma,

jei to reikalauja Sias le5as teikiantys subjektai.
78. Le5as, gautas kaip labdarq ar param1, taip pat pagal testament4, istaiga naudoja

labdaros (paramos) teikejo arba testatoriaus nurodymu istatuoSe numatytai veiklai, Sios leSos ir
ld$os, gautos i5 valstybes ir savivaldybes, laikomos atskiroje istaigos le5q s4skaitoje,

79. [staigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
79.1. istaigos istatuose numatytai veiklai bei isipareigojimams igyvendinti;
7 9 .2. Tstatymq nustatytiems biudZeto mokesdi ams ;

79.3. istaigos personalo kvalifikacijai kelti;
79.4. naujoms sveikatos prieZiDros technologijoms isigyti ir diegti;
7 9.5. patalpq remontui;
79.6. istaigos darbuotojq kulturinems ir socialinems reikmems;

79.7 . premijoms ir materialinei pagalbai nelaimes atveju;

79.8. reprezentacinems i5laidoms - skiriamq sum4 suderinus su istaigos Stebetojq taryba;



w 79.9.13 privalomojo sveikatos draudimo le5q prekiq, darbq ir paslaugq pirkimai vykdomi

vadovauj antis Vie5qlq pirkimq istatymo nustatyta tvarka.

Sb. lstaigos leSos gali bUti naudojamos Siais istatais numatytai ir istatymq neuZdraustai

veiklai.
81. Steigejo (savininko) ina5ai gali bDti pinigai, taip pat pagal teises aktq reikalavimus

ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas, Pinigai yra ine5ami i istaigos s4skait4, o turtas

istaigai perduodamas suraSant perdavimo-priemimo akt4, Steigejo (savininko) inaSq verte yra

itaso-u istaigos dokumentuose, o steigejui(savininkui) iSduodamas jo ina5q vertg patvirtinantis

dokumentas. UZ inaSo registravim4 atsako vieSosios istaigos vadovas.

XII. DISPONAVIMO ISTAIGOS TURTU TVARKA

82. fstaigos turt4 sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama

pagal testament4, finansiniai i5tekliai, kitas su istaigos veikla susijgs teisetai igytas turtas'

83. Steigejas (savininkas) turt4 istaigai perduoda panaudos pagrindais istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.
84. {staiga ilgalaiki materialqji turt4 parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti, taip pat laiduoti

ar garantuoti juo kitq subjektq prievoliq ivykdymE gali tik raSti5kai leidus steigejui (savininkui)

Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka'
85. {staiga, pardavusi susidevejusias ar jos veiklai nereikalingas materialines verlybes,

gautas pajamas naudoja istatuose numatytai veiklai uZtikrinti. fstaiga gautq pajamq negali

skirstyti steigejui (savininkui).

XIII. ISTAIGOS VEIKLOS KONTROLE

86. fstaigos teikiamq paslaugq valstybing kontrolg atlieka istatymuose nurodytos

institucijos.
87. lstaigos administracija privalo pateikti valstybes, savivaldybes kontroles institucijoms

jq reikalauju-r,r, su istaigos veikla susijusius, dokumentus. [staigos auditas atliekamas, kai

steige;as (savininkas) priima sprendim4 atlikti audit4 ir iSrenka audito imong. Auditas atliekamas

teises aktq, reglamentuojandiq audit4, nustatytais atvejais ir tvarka.

88. fstaigos finansinei veiklai kontroliuoti gali bUti renkamas revizorius (revizijos

komisija). Revizoriaus (revizijos komisijos) rinkimo tvark4 ir jo darbo reglament4 nustato

steigejas (savininkas).

XIV. ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

89. {staiga gali bgti reorganizuojama jungiant arba skaidant j4, vadovaujantis Lietuvos

Respubliko, riuiti"iu kodeksu ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. lstaigai reorganizuoti

rengiamas proj ektas, kuri tvirtina steigej as (savininkas).

90. fstaiga likviduojama, kai jos veikla visiskai nutraukiama.

91. [staigos likvidavimo pagrindu gali buti:
91.1. steigejo (savininko) sprendimas likviduoti istaig4, priimtas istatymq ir Siq istatg

nustatyta tvarka;
91.2. teismo sprendimas likviduoti istaig4 uZ istatymq nustatytus teises paZeidimus.

92. Steigejas (savininkas), nutargs likviduoti istaig4, skiria likvidatoriq, nustato

likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto peremimo tvark4, Nuo likvidatoriaus paskyrimo

dienos istaigos administracija ir kiti valdymo organai netenka igaliojimq, jq funkcijas atlieka

likvidatorius. {staigos likvidatorius turi istaigos vadovo teises ir pareigas. {staigos valdymo

orgam+ funkcijas uili.ku likvidatorius. Jis atstovauja likviduojamai istaigai valstybes valdZios ir

valdymo institucijose, teisme ir kitais atvejais'



( 93' Sudarius istaigos likvidavimo akt4, apie istaigos likvidavim4 vieSai skelbiama dukartus ne maZesniu kaip vieno mdnesio intervalu.
94. fstaigos likvidatorius:
94'l' praneSa Juridiniq asmenq registrui apie sprendim4likviduoti istaig4 ir duomenis apielikvidatoriq;

,^, __?o '' 
parengia likvidavimo laikotarpio pradZios istaigos finansing ataskait4 (likvidavimo

oalans4);
94.3, sudaro istaigos likvidavimo akt4;
94.4. atsiskaito su kreditoriais istatymq nustatyta tvarka;
94.5. atsiskaito su valstybe, savivaldybdmis ir socialinio draudimo istaiga;
94.6. pareiSkia reikalavimus istaigos skolininkams;
94'7 'baigia vykdyti prievoles, atsiradusias del Zalos padarymo ir pagal anksdiau sudarytus

istaigos sandorius;
94'8. likusi istaigos turt4 perduoda steigejui (savininkui). [staigai panaudos pagrindu

perduo tas turtas gr qLinamas p anaud o s davej ui ;
94.9. sudaro istaigos likvidavimo akt4;
9 4 .1 0 . likvi duot4 istaig4 isre gi struoj a i statymq nustatyra tvarka.
95' Likvidatorius yra atsakingas istaigai ir steigejui (savininkui) uZ nuostolius, kurie

atsirado deljo kaltes.
96. Likr.iduotos istaigos dokumentai perduodami

nustat).ta tvarka.
saugoti archyvui Archyvq istatymo

XV. INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO STEIGEJUI
(SAVININKUI) IR VISUOMENEI TVARKA

97. fstaigos steigejui (savininkui) pareikalavus, istaiga ne veliau kaip per 7 darbo dienasnuo reikalavimo gavimo dienos privalo istaigos steigej4 (savinink4) supazindinti su istaigosmetines finansines atskaitomybes dokumentais, istaigos veiklos ataskaitomis, susiiinkilq
protokolais, kita istaigos informacija, kuri yra vieSa, taip pat su dokumentais, kuriais iforminti
istaigos organq sprendimai

98. {staigos dokumentai, jq kopijos ir kita informacija steigejui (savininkui) turi b;ti
pateikiama neatlygintinai,'

- 99. fstaigos direktorius privalo parengti ir pateikti steigejui (savininkui) praejusiq
finansiniq metq istaigos veiklos ataskait4. Sl aiastaita yra viesa. g.i Luiio fizinio ur luridinio
asmens reikalavimu istaiga turi sudaryti s4lygas jos buveineje su Sia ataskaita susipaZinti,

100. fstaigos veiklos ataskaitoje turi blti nurodyta:
100'f informacija apie istaigos veikl4 igyvendinant jos istatuose nustaty.tus veiklos

tikslus;
100.2. istaigos gautos leSos ir jq Saltiniai per finansinius metus ir Siq leSq panaudojimas

pagal ekonominds klasihkacijos straipsnius;
100.3' informacija apie istaigos isigyt4 ir perleist4, ilgalaiki turt4 per finansinius metus;
100.4. istaigos islaidos iriq pagrindimas per finansinius metus; 

' ^

100.5, istaigos darbuotojq skaidius finansiniq met4pradlioje ir pabaigoje;
100.6' gali bDti ir kita informacija, kuri4 nustato steigejas (savininkasj. 

"

101. apie istaigoje vykdom4 veikl4, gyventojams teikiamas paslaugas istaiga vien4 kar14
metuose skelbia pasirinktame rajono laikraStyje ir pasirinktame respublikiniame laikraStyje.

Administracij os direktore Erika KiZiene


