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vIESosIos IsrAIGos KALvARTJos PIRMINES svEIKATos pRTEZIURos cENTRo
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L VieBoji istaiga Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiiros centras yra Lietuvos nacionalines
sveikatos sistemos Kalvarijos savivaldybes vie5osios istaigos teisin0s formos pelno nesiekiantis
ribotos civilines atsakomybes sveikatos pdeZitiros srityje veikiantis vie5asis juridinis asmuo,
teikiantis asmens sveikatos prieZifuos paslaugas.

2. lstaiga savo veikloje vadovauj.isi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos prieZiiiros istaigq istatymu, Viesqiq istaigq bei kitais
istatymais ir teises aktais bei Siais istatais.

3. fstaigos teisind forma - vie5oji istaiga.
4. lstaiga yta juridinis asmuo, turintis Ukini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4,

savo antspaud4, s4skaitas bankuose.
5. fstaigos buveine: Vltauto 9.9,69216 Kalvarija, Kalvarijos savivaldybe.
6. {staiga pagal savo prievoles atsako tik jai priklausandiu turtu.
7. lstaiga neatsako pagal dalininkq prievoles, o dalininkai neatsako pagal istaigos prievoles,

iSskynrs istatymuose arba istatuose nustatytus atvejus.
8. [staiga gali b[ti paramos gavejas.
9. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. lstaigos steigejas - Kalvarijos savivaldybe. fstaigos steigdjo teises ir pareigas igyvendina

Kalvarij os savivaldybes taryba.

ir sxynrus
ISTAIGOS VETKLOS TIKSLAS, UZDAVINIAI IR SRITYS

11. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Kalvarijos savivaldyb6s g),ventojq sveikatos
prieZiiir4, maZinti gyventojq sergamum?, mirtingumq, teikti kokybiSkas medicinos sveikatos
paslaugas.

12. Pagrindiniai istaigos veiklos uZdaviniai; organizuoti ir teikti nespecializuotas (pirmines)
ambulatorines asmens sveikatos prieZifuos paslaugas Kalvardos savivaldybes gyventojams,
ira5ytiems i istaigos s4ra54, ir btitinosios pagalbos paslaugas pacientams, besikreipiantiems i istaigq,
teikti prevencines medicinos ir reabilitacijos paslaugas, atlikti pacientq medicining ir nedarbingumo
ekspertizg, teikti socialines paslaugas. Sios paslaugos teikiamos fstaigoje ar pacientq namuose. Taip
pat teikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas Kalvarijos savivaldybes gyventojams.

13. Pagrindines istaigos veiklos sritys (veiklos ruSys pagal Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. Dl-226
patvirtintq Ekonomines veiklos riiSiq klasifi katoriq):

13.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas (85.59 );
13.2. bendrosios praktikos gydyojq veikla (86.21);
1 3.3. gydytojq specialistq veikl a (86.22);
13.4. odontologines praktikos veikla (86.23);
13.5. kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla (86.90).
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14. fstaiga gali uZsiimti ir kita istatymq neuZdrausta veikla. Jeigu istaigos istatuose numatytai
veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai fstaiga tokiq licenci.j4 fleidim4) privalo tureti.

III SKYRIUS
ISTAIGOS DALININKAI, JU TEISES IR PAREIGOS, DALININKO TEISIU

PARDAYIMO KITIEMS ASMENIMS IRDALININKO INASU PERDAVIMO ISTAIGAI
TVARKA

15. fstaigos steigejas, Vie5rjq istaigq istatymo, Siq istatq nustat).ta tvarka perdavgs vielajai
istaigai ina54, tampajos dalininku. Jeigu vie5osios istaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas
vie5osios istaigos savininku. Vie5qjq istaigq istatymo nuostatos, kurios taikomos dalininkams,
taikomos ir savininkams.

16. [staigos dalininku visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu gali tapti fizinis arbajuridinis
asmuo, kuds istatq nustatlta tvarka yra perdavgs istaigai inasq ir turi VieBqiq istaigq istatymo ir istatq
nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos istatq ar Lietuvos
Respublikos istatymq nustatlta tvarka.

17. Asmuo, norintis tapti istaigos dalininku, pateikia pra5ym4 istaigos vadovui. Pra5yme turi
btiti nurodlti asmens duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo neturi

- gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas,
teisind forma, kodas, buvein6, atstovo vardas, pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo neturi - gimimo
data), i5reik5tas pritarimas istaigos veiklos tikslams ir nurodl.tas asmens numatomas fna5as i dalininkq
kapital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas inaSas - pinigais) ar verte (kai numatomas inaias -
materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir ina5o perdavimo istaigai terminas. Vadovas privalo
teikti naujo dalininko priemimo klausimo ikaukim4 i animiausio visuotinio istaigos dalininkq
susirinkimo darbotvarkg. Visuotinis istaigos dalininkq susirinkimas priima sprendim4 ddl naujo
dalininko pridmimo. Jei visuotinis dalininkq susirinkimas sutinka priimti nauj4 dalininkq, asmuo,
pateikgs pra5ym4 juo tapti, privalo savo ina54 i dalininkq kapital4 inesti per 10 darbo dienq po istaigos
visuotinio dalininkq susirinkimo, kuriame buvo priimtas sprendimas priimti nauj4 dalinink4. [staigos
dalininko teises, ina54 padargs asmuo, igyja nuo lnaSo, kuris lforminamas perdavimo aktu, kuri
pasira5o istaigos vadovas bei ina5q perdavgs asmuo, perdavimo dienos.

18. [staigos dalininkas turi Sias neturtines teises:
18.1. dalyvauti ir balsuoti istaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
18.2. susipaZinti su istaigos dokumentais ir gauti istaigos turim4 informacij4 apie jos veikl4;
18.3. kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra3ydamas panaikinti istaigos visuotinio dalininkq

susirinkimo ir kitq istaigos organq sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq
sudarltus sandorius, j eigu j ie prie5tarauja imperatlviosioms istatymq normoms, istaigos istatams arba
protingumo ar sqZiningumo principams;

18.4. kreiptis iteism4 su ie5kiniu, pralydamas uZdrausti istaigos valdymo organams ateityje
sudaryi sandorius, prie5taraujandius istaigos veiklos tikslams ar paZeidZiandius istaigos valdymo
organq kompetencij 4;

18.5. kitas istatymuose nustatltas neturtines teises.
19. fstaigos dalininkas turi tokias turtines teises:
19.1. gauti likviduojamos istaigos turto dali;
19.2. palikti savo dalitestamentu vienam ar keliems asmenims, jei dalininlas 1ra fizinis asmuo;
19.3. vienam ar keliems asmenims parduoti ar kitokiu btrdu perleisti jq nuosavyben savo dali

Siuose istatuose nustatlta tvarka;
19.4. Siuose istatuose nustatyta tvarka pirmumo teise isigyti kitq dalininkq parduodam4 dali.



20. Dalininkas turi teisg istatq ir Lietuvos Respublikos istatymr+ nustatJrta tvarka parduoti ar
kitaip perleisti kitiems asmenims dalininko teises, i5skynrs atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar
savivaldybe. Valstybes ar savivaldybds dalininko teises gali bfiti parduotos ar perduotos kitiems
asmenims Vielqjq lstaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybds ir savivaldybiq turto
valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustatltais atvejais ir btidais.

21. Dalininkas, parduodantis savo dall, pateikia istaigos vadowi pareiSkim4 ra5tu apie savo
dalies pardavim4, nurodydamas jo dydi ir kain4. fstaigos vadovas per 10 darbo dienq nuo pareiSkimo
gavimo privalo informuoti visus istaigos dalininkus apie bendrosios nuosalybes dalies perleidim4.
Kai kiti dalininkai atsisako pasinaudoti savo pirmenyb6s teise arba Sios teises neigyvendina per 10

darbo dienq nuo prane5imo gavimo dienos, tai pardavejas turi teisQ parduoti savo dalf uZ nurodytq
kain4 bet kuriam asmeniui.

22. Jeigu dalis parduota paZeidZiant pirmenybds teisg jq pirkti, kitas dalininkas turi teisg per tris
menesius teismo tvarka reikalauti panaikinti sandori.

23. PerleidZiant savo dali kitam asmeniui, anuliuojami perleidejo dokumentai ir i5duodami
atitinkami dokumentai naujajam dalininkui. Taip pat daromi atitinkami ira5ai istaigos dalininkq
registracij os knygoj e.

24. [staigos dalininkas privalo kurti istaigos ivaizdi, remti ir r[pintis jos veikla.
25. lstaigos dalininko lnaSai sudaro istaigos dalininkq kapital4. Dalininkq kapitalas gali biiti

didinamas tik papildomais dalininkq ina5ais. Papildomi inaiai istaigai perduodami dalininko
iniciatyva.

26. lstaigos dalininko inaiai gali bUti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo
vertinimo pagrindq istatyme ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

27. Dalininko ina5ai istaigai perduodami tokia tvarka:
27.1. pinigai ine5ami i istaigos s4skait4, ina5q verte ira5oma istaigos dokumentuose, o

dalininkui iSduodamas jo ina5q vertg patvininantis dokumentas;
27 .2. twlas istaigai perduodamas suraSant perdavimo - priemimo akt4, kuri pasira5o dalininkas

ar jo igaliotas asmuo ir istaigos vadovas ar jo igaliotas asmuo. Perduodant turt4, istaigai turi bEti
pateikta ir 5io turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas pretenduojandio tapti dalininku
l65omis.

.IV 
SKYRIUS

ISTAIGOS ORGANAI

28. {staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas irjas igyvendina per savo valdymo
organus,

29. {staiga turi organ4 - visuotini dalininkq susirinkim4, vienasmeni valdymo organq - istaigos
vadov4 ir patariamuosius kolegialius organus - stebetojrl tarybq, gydymo taryb4, slaugos taryb4 ir
medicinos etikos komisij4.

V SKYRIUS
vrsuoTlNls DALININKU SUSIRINKIMAS IR JO KOMPETENCIJA

30. Auk5diausias lstaigos organas - visuotinis dalininkq susirinkimas, kuriame sprendZiamojo
balso teisg turi visi istaigos dalininkai.

31. Kiekvienas dalininkas turi po vienq bals4, jei visq dalininkq fnaiq dydZiai lygiis. Jei
dalininkq ina5q dydZiai skirtingi, tai maZiausios vertds dalininko ina5as suteikia dalininkui vien4
bals4, o kitq dalininkq balsai apskaidiuojami, jq ina5q vertg dalijant i5 maZiausios vertds dalininko

ina5o.
32. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
32.1. keidia istaigos istatus;
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32.2. priima sprendim4 pakeisti istaigos buveing;
32.3. nustato paslaugq, darbq kainas ir tarifus arjq nustatymo taisykles;
32.4. teisds aktq nustatlta tvarka renka ir at5aukia kolegialiq organq narius;
32.5. tvirtina metiniq finansiniq ataskaiq rinkini;
32.6. nustato informacijq, kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veiklq
32.7. piima sprendim4 del istaigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo,

nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
32.8. priima naujus dalininkus;
32.9. priima sprendimq del istaigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;
32.10. priima sprendim4 pertvarkyti istaig4;
32.1 1 . priima sprendim4 likviduoti istaig4 ar atlaukti jos likvidavim4;
32.12. priima sprendimq del fstaigos filialq steigimo, jq likvidavimo ir tvirtina filialq nuostatus;
3 2. 13. skiria ir atSaukia likvidatoriq, kai sprendimq likviduoti istaig4 priima visuotinis dalininkq

susirinkimas;
32.14. priima sprendim? de1 lstaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;
32.15. fvirtina lstaigos valdl,rno siruktur4 ir pareigybiq s4ra54;
32.16. wirtina meting istaigos veiklos ataskait4;
32.17. sprendZia ir kitus istatymuose, kituose teises aktuose, istaigos istatuose visuotinio

dalininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
33. fstaigos vadovas ir kitq organq nariai, jeigu jie n6ra dalininkai, gali dalyvauti dalininkq

susirinkime be balso teises.
34. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq pritarimu gali dallvauti ir kiti asmenys.
35. Kiekvienais metais per keturis menesius nuo istaigos finansiniq metq pabaigos istaigos

vadovas privalo su5aukti eilinl visuotini dalininkq susirinkim4. {staigos vadovas eiliniam visuotiniam
dalininkq susirinkimui privalo pateikti istaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq
finansiniq metq istaigos veiklos ataskait4.

36. Jei nera kvorumo, pakartotinis istaigos visuotinis dalininkq susirinkimas turi biiti su5auktas
per 15 darbo dienq. Jis turi teisg priimti sprendimus tik pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkE,
nepriklausomai nuo to, kiek susirinkime dalyvaus istaigos dalininkq.

37. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas:
37.1. kai istaig4 numatoma reorganizuoti, perfvarkyti ar likviduoti;
37.2. kai istaiga yra skelbiama (arba pati skelbiasi) nesugebanti irykdyti savo finansiniq

f sipareigoj imq;
37.3. kai atsistatydina arba negali eiti savo pareigq visuotinio dalininkq susirinkimo iSrinltas

istaigos vadovas;
37 .4. kai to reikalauja istaigos dalininkas (-ai);
37.5. teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo suSauktas Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq

istatymo ar Siq ist4tq nustatyta tvarka ir d€I to i teism4 kreipdsi istaigos dalininkas, istaigos vadovas
ar organo naxys.

38. Neeilinio visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo iniciatorius (-iai) istaigos vadorui
pateikia paraiSk4, kurioje nurodomos susirinkimo su5aukimo prieZastys ir tikslai, siiilomq nutarimq
projektai, pasi[lymai del susirinkimo datos ir vietos. Jeigu istaigos vadovas nesusitaria su susirinkimo
iniciatoriumi (-iais), kaip sprgsti susirinkimui siiilomus klausimus kitais bndais, jis privalo per 30
darbo dienq nuo paraiSkos gavimo su5aukti visuotini dalininkq susirinkim4. fstaigos vadprui
nesu5aukus susirinkimo per nurodyt4 laikotarpi, dalininkas (-ai) turi teisg kreiptis i teismq del
susirinkimo su5aukimo.

39. Visuotinio dalininkq susirinkimo darbotvarkg rengia istaigos vadovas. I susirinkimo
darbotvarkg privaloma itraukti susirinkimo iniciatoriq si[lomus klausimus.
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40. Jeigu susirinkimo darbotvarke, nurodyta prane5ime apie Saukiamq susirinkim4, buvo
pakeista, apie darbotvarkes pakeitimus dalininkams turi b[ti prane5ta tokia pat tvark4 kaip ir apie
visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukim4 - ne veliau kaip 15 dienq iki susirinkimo.

41. Visuotinis dalininkq susirinkimas neturi teises priimti nutarimq darbotvaxkeje nepaskelbtais
kiausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi istaigos dalininkai.

42. Apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkim4 istaigos vadovas skelbia ne vdliau kaip prie5
30 dienq iki Saukiamo susirinkimo datos, o apie pakartotinai Saukiam4 susirinkimq - ne v€liau kaip
prieS 20 dienq iki pakartotinai Saukiamo susirinkimo datos V[ Registrq centro leidZiamame
elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai" arba apie Saukiamq visuotini dalininkq
susirinkimq kiekvienam istaigos dalininkui prane5ama registruotu lai5ku arba prane5imas iteikiamas
pasira5ltinai. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali biiti Saukiamas nesilaikant Siq terminq, jei su tuo
ra5ti5kai sutinka visi istaigos dalininkai. Dalininkq raSytiniai sutikimai turi biiti prideti kaip priedas
prie visuotinio dalininkq susirinkimo protokolo.

43. Prane5ime apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkimq turi biiti nurodyta:
43. 1. pilnas istaigos pavadinimas;
43.2. istaigos buveinds adresas; '
43.3. Saukiamo susirinkimo data ir vieta;
43.4. susirinkimo darbotvark6s projektas.
44. Apie dokumentus, irodandius, kad dalininkams buvo prane5ta, jog Saukiamas visuotinis

dalininkq susirinkimas, istaigos vadovas privalo informuoti dalininkus susirinkimo pradZioje. Sie
dokumentai turi biiti prideti prie visuotinio dalinhkq susirinkimo protokolo.

45. Asmenys, atlykg i visuotini dalininkq susirinkim4, registruojami susirinkimo dalyviq s4ra5e
pasira5ltinai. Juridini asmenf atstovaujantis fizinis asmuo privalo pateikti juridinio asmens antspaudu
paMrtint4 igaliojim4. Fizini asmeni atstovaujantis kitas fizinis asmuo privalo pateikti notaro
patvirtintq igaliojim4.

46. [staigos visuotiniame dalininkq susirinkime sprendimai priimami paprasta visq susirinkime
dallvaujandiq dalininkq balsq dauguma. Tadiau ne maZiau kaip 2/3 sprendimo teisg turindiq ir
susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq turi biiti priimami sprendimai Siais klausimais:

46.1. istaigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo;
46.2. istaigoS pertvarkymo;
46.3. istaigos likvidavimo ar likvidavimb at5aukimo.
47. lstaigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai iforminami protokolu, kuri pasira5o

susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius. lstaigos savininko ra5tiSki sprendimai prilyginami
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

, USKYRIUS
ISTAIGOS VADOVAS IR JO KOMPETENCTJA

48. [staigai vadovauja istaigos vadovas, kuris renkamas vie5o konkurso biidu penkeriq metq
kadencijai, i5sk1,rus istaigas, kuriose dirba de5imt ar maZiau sveikatos prieZilros specialistq, turindiq
medicinos praktikos licencij4. Vie54 konkursq organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Kalvarijos
savivaldybes taryba. {staigos vadovo kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. {staigos vadov4 ipareigas skiria ir
atleidZia i5 pareigq, tvirtina pareigybes apra5ym4, skatina ir skiria nuobaudas savivaldybds meras.
Savivaldybes merui pridmus sprendim4 at5aukti istaigos vadov4, su juo sudaryta darbo sutartis
nutraukiama. Savivaldybes meras taip pat igyvendina kitas funkcijas, susijusias su istaigos vadovo
darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka. Apie
istaigos vadovo pasky,rimq ar atleidim4 bei sutarties sujuo pasibaigim4 kitais pagrhdais savivaldybes
mero igaliotas asmuo ne vdliau kaip per 5 darbo dienas prane3a Juridiniq asmenq registrui.

49. lstaigos vadovo teisds ir pareigos:
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49' 1 ' organizuoja istaigos veiklq, kad btitq igyvendinami istatuose numatl.ti tikslai ir uZdaviniai,
uZtikrinant kokybi5kq sveikatos prieZiiiros paslaugr+ kokybE;

49.2' veikia istaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro sandorius istaigos vardu;
49.3. tvirtina darbuotojq pareigybiq s4raiq, nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino pareigybiq

skaidiaus, ir teis6s aktq nustatlta tvarka nustato darbuotojams pareiginius atlyginimus, priedus bei
priemokas, nevirlijant nustatyto darbo uZmokesdio fondo;

49.4. teises aktq nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su istaigos darbuotojais;
49.5. uztikrina teis6t4 bei racionalq le5q naudojimq pagal paskirti, kontroliuoja, kad biitq

atliekamos tik teisetos, iformintos pagal taisykles finansines ir buhalterines operacijos. Administruoja
istaigos turt4, organizuoja jo apskait4, valdymq, naudojim4 ir tvarkym4, naudojimo finansing
prieZiEr4;

49.6. teikia klausimus svarstl.ti visuotiniam dalininkq susirinkimui;
49.7 . oryanizloja finansiniq ataskaitq rinkinirl sudarym4;
49.8. atidaro ir uZdaro istaigos s4skaitas bankuose, istaigos vardu sudaro ir pasira5o bankinius

ir finansinius dokumentus;
49.9. savo kompetencijos kldusimais leidZia isakymus, privalomus visiems istaigos

darbuotoj ams;
49.10. organizuoja skyriq vedejq ir filialq vadovq atestacij% reglamentuoja ir vertina istaigos

darbuotojq veikl4, skiria paskatinimus ir nuobaudas;
49.11. tvirtina istaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigines instrukcijas,

administracijos darbo reglamentq, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, i5skyrus gydymo tarybos
ir slaugos tarybos nuostatus (reglamentus);

49.12. kreipiasi I dalininkus del neefektlviai dirbandiq istaigos strukturiniq padaliniq ir filialq
reorganizavimo ar likvidavimo;

49.13. suderings su fstaigos stebdtojq taryba, nustato istaigos i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui
ir medikamentams, normatyvus;

49.14. atsako uZ perduoto pagal panaudos sutarti bei istaigos isigyto turto tinkamq naudojimq
ir saugojim4;

49.15. istaigos vardu pasira3o dokumentus ir igalioja kitus asmenis vykdl.ti vadovo
kompetencijos funkcijas;

49.16. atstovauti istaigai teisme ir kitosti: institucijose arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti
fstaigq;

49.17. gavgs visuotinio dalininkq susirinkimo pritarim4 pasira5o sutartis d6l istaigos ilgalaikio
turto pardavimo, perleidimo, mainq, iSnuomojimo, ikeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitq
subjekto prievoliq rykdymo;

49.18. teikia visuotiniam dalininkq susirinkimui tvirtinti paslaugq teikimo ir apmokejimo
tvark4 bei ikainius, jeigu to nenustato kiti teises aktai;

49.19. uZtikrina prie5gaisrines apsaugos taisykliq ir saugos normq laikym4si istaigoje;
49.20. oryanizuoja visuotinius dalininkq susirinkimus;

- 4921. organizuoja i5 valstybds ir savivaldybes biudZetq bei kitq finansavimo Saltiniq
finansuojamq programq bei projektq parengim4 ir vykdymq;

49.22. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatltas ir istaigos steigejo ir jo
igaliotos institucijos jam priskirtas funkcijas.

YII SKYRIUS
ISTAIGOS STEBETOJU TARYBA

50. fstaigos steb6tojq taryba yra patariamasis organas, sudaromas i5 penkiq nariq penkeriems
metams fstaigos veiklos vie5umui uZtikinti.
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51. lstaigos stebetojq taryba sudaryta i5: dviejq vieSosios istaigos savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos paskirtq asmenq; dviejq savivaldybes, kurios teritorijoje yra fstaigos
buveine, tarybos paskirtq asmenq ir vieno istaigos pagal Darbo kodeks4 veikiandio darbuotojq atstovo
paskirto asmens. Stebetojq tarybos nariq kadencijq skaidius nera ribojamas.

52. I stebetojq taryb4 negali btti paskirti asmenys, kurie dirba istaigos vadoru, vadovo
pavaduotoju, padaliniq ir frlialq vadovais, ryriausiaisiais finaasininkais (buhalteriais), dirba
institucijose, rykdandiose privalom4li sveikatos draudim4, taip pat Pacientq sveikatai padarytos Zalos
nustat)ryno komisijoje, veikiandioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

53. [staigos stebetojq tarybos sudeti tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas. [staigos stebdtojq
taryba savo veikl4 pradeda pasibaigus j4 sudariusiam visuotiniam dalininkq susirinkimui ir atlieka
savo funkcijas iki visuotiniame dalininkq susirinkime bus patvirtinta nauja istaigos stebetojq tarybos
sudetis.

54. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali at5aukti vis4 stebetojq taryb4 arba pavienius jos
narius. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti stebetojq tarybos kadencijai nesibaigus. Stebetojq
tarybos nari atlaukus arjam atsistatydinus, stebetojq tarybos nariu Siq lstatq nustatlta tvarka gali tapti
kitas asmuo, kuri Siq istatq nustaty.ta tvarka deleguoja 5l punkte nurodytos institucijos vadovas,
delegavEs at5aukt4 ar atsistatydinusi stebetojq tarybos narf.

55. UZ veikl4 istaigos stebetojq taryboje jos nariams neatlyginama.
56. Stebetojq tarybos teisds ir pareigos:
56.1. analizuoti istaigos veikl4;
56.2. i5klausyti istaigos vadovo parengtq metinds veiklos ataskaitq; -

56.3. stebetojo teisemis dallvauti istaigos administracijos organizuotame konkurse padaliniq
bei filialq vadovq pareigoms eiti ir pareik5ti savo nuomong dalininkams;

56.4. derinti istaigos administracijos sprendimo projekt4 del darbuotojq darbo apmokejimo,
premijavimo tvarkos nevir5ijant patvirtinto darbo uZmokesdio fondo.

57. Srcbetojq tarybos nariai turi teisg dalyvauti visuotiniuose dalininkq susirinkimuose be balso
teises bei gauti informacij4 apie istaigos vykdom4 veikl4.

58. Stebetojq tarybai vadovauja pirmininkas, kuri i5 savo nariq renka stebetojq taryba.
Pirmininkas, fstaigos vadovo siiilymu arba savo iniciatyva, privalo su5aukti steb6tojq tarybos
posedZius ne rediau kaip du kartus per metus.

59. Stebetojq taryba gali priimti sprendimus, jei jos posddyje dalyvauja daugiau kaip pus6
tarybos nariq. Stebetojq tarybos sprendimai priimami pos€dyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebetojq tarybos pirmininko balsas.

60. Stebetojrl tarybos posedZiai yra protokoluojami. Stebetojq tarybos posedZiq protokolus
pasira5o pirmininkas ir sekretorius. Kitus steb€tojq tarybos parenglus dokumentus pasiraSo stebetojq
tarybos pirmininkas.

61. Stebetojq tarybos darbo tvarka nustatoma tarybos darbo reglamente, kuri tvirtina stebetojq
taryba.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS GYDYMO TARYBA

62. fstaigos gydymo taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq gydytojq. Gydymo tarybos
sudeti tvirtina visuotinis dalininkrl susirinkimas. Gydymo tarybai pirmininkauti negali istaigos
vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Gydymo tarybos teises ir pareigas, darbo
tvark4, nariq teises, pareigas, jq paskyrimo ir at5aukimo, darbo apmokejimo s4lygas bei atsakomybg
nustato gydymo tarybos nuostatai.

63. Gydymo tarybai pirmininkauja tarybos iSdnktas pirmininkas.
64. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos prieZiiiros organizavimo ir tobulinimo klausimus,

periodi5kai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujq asmens sveikatos prieZi[ros technologijq
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isigijimo klausimus. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobfidZio
pasifllymus istaigos vadovui. Jeigu istaigos vadovas su pasifrlymu nesutinka, gydymo taryba savo
pasiiilymq gali pateikti vie5osios istaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas

igyvendinandiai institucij ai.
65. Gydymo tarybos posedZiai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip kart4 per menesi.
66. Gydymo taryba gali priimti sprendimus, jei jos posedyje dallvauja ne maZiau kup 213

tarybos nariq. Gydymo tarybos sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Balsams pasidalijus po lygiai, lemia gydymo tarybos pirmininko balsas.

67. Gydymo tarybos posedZiai yra protokoluojami. Gydymo tarybos posedZiq protokolus
pasira5o pirmininkas ir sekretorius. Kitus gydymo tarybos parengtus dokumentus pasira5o gydymo
tarybos pirmininkas.

68. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pob[dZio pasitlymus
istaigos administracijai. Jei administracija nesutinka su pasifilymu, gydymo taryba ji gali teikti
dalininkams.

69. Gydymo taryba savo darbe vadovaujasi gydymo tarybos nuostatais (reglamentu), kuriuos
tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimis.

IX SKYRJUS

ISTAIGOS SLAUGOS TARYBA

70. fstaigos slaugos taryba sudaroma i3 istaigos padaliniq ir filialq slaugos specialistq. Slaugos
tarybos sudeti tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas. Slaugos tarybai pirmininkauti negali istaigos
vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Slaugos tarybos teises ir pareigas, darbo
tvark4, nariq teises, pareigas, jr+ paskyrimo ir at5aukimo, darbo apmokejimo s4lygas bei atsakomybg
nustato slaugos tarybos nuostatai,

71. Slaugos taryba svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Slaugos
taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobudZio pasiulymus istaigos vadovui.
Jeigu istaigos vadovas su pasiiilymu nesutinka, slaugos taryba savo pasiUlymq gali pateikti vie5osios

istaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas fgyvendinandiai institucijai.
72. Slaugos tarybai vadovauja slaugos tarybos nariq i5rinktas pirmininkas.
73. Slaugos tarybos posedZius Saukia pirmininkas esant reikalui, bet ne rediau kaip kart4 per

menesi.
74. Slaugos taryba gali priimti sprendimus, jei jos posedyje dalyvauja ne maZiau kaip pus€

tarybos nariq. Slaugos tarybos sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Balsams pasidaliju3 po lygiai, lemia slaugos tarybos pirmininko balsas.

75. Slaugos tarybos posedZiai yra protokoluojami. Slaugos tarybos posedZiq protokolus
pasira5o pirmininkas ir sekretorius.

76. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobiidZio pasiiilymus
istaigos administracijai. Jei administracija nesutinka su pasiiilymu, slaugos taryba ji gali pateikti
dalininkams.

77. Slaugos taryba savo darbe vadovaujasi slaugos tarybos nuostatais (reglamentu), kuriuos
tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.

X SKYRIUS
ISTAIGOS MEDTCTNOS ETTKOS KOMTSTJA

78. |staigoje trejiems metams sudaroma Medicinos etikos komisija i5 7 nariq, kuriuos renka
istaigos visuotinis dalininkq susirinkimas, kuris balsq dauguma i5 istaigos darbuotojq iSrenka 2/3
komisijos nariq. Likusi4 komisijos dali, kuri4 nebiitinai sudaro tos istaigos darbuotojai,
rekomenduojama .formuoti i5 asmenq, turindiq ne medicinos i5silavinimq (pvz.: teisininkq,
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:sichologq, medicinos etikos specialistq, dvasininkq ir kt.). Si komisijos dalis formuojama
:asirinktinai: to paties visuotinio susirinkimo metu ar Siuos lgaliojimus suteikiant jau i5rinktiems
komisijos nariams.

79. Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei sekretorius renkami iS komisijos
nariq pirmame komisijos posedyje.

80. Medicinos etikos komisija:
80.1. domisi ir analizuoja istaigos gydytojq, slaugos bei

veiklos etikos aspektus;
socialiniq darbuotojq profesines

80.2. priima ir teikia istaigos administracdai rekomendacijas medicinos etikos klausimais,
sprendZiant iSkilusius gindus, konfliktines situacijas tarp medikq, medikq ir pacientq;

80.3. teikia rekomendacijas apie etiSkai tinkam4 ir teising4 pacientq atrank4 gydyti, kai istaigos
galimybes yra ribotos.

81. Medicinos etikos komisijos posedZius Saukia pirmininkas esant reikalui, bet ne rediau kaip
kart4 per kewirti.

82. Medicinos etikos komisija gali priimti sprendimus, jei jos posedyje dalyvauja ne maZiau
kaip puse komisijos nariq. Sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Balsams pasidalijus po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

83. Medicinos etikos komisijos pos6dZiai ).ra protokoluojami. PosddZiq protokolus pasira5o
pirmininkas ir sekretorius.

84. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvark4 nustato Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtinti Sveikatos prieZitros istaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai
nuostatai, kuriuos tvirtina istaigos vadovas.

XI SKYRIUS
vIEsO KONKURSO PADALINIU, HLTALU VADOVU PRIEMIMO I DARBA

ORGAI\IIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZIOROS SPECIALISTU PRIEMIMO I DARBA
TVARKA,ISTATGOS VADOVO ATSAUKTMO rs ranubq pAGRrNDir

GRTEZASTYS) TRTVARKA

85. [staigos padaliniq vadovai i darb4 priimami vie5ojo konkurso biidu. Vie54ii konkurs4
organizuoja ir jo nuostatus tvirtina istaigos vidovas. [staigos padaliniq vadovais gali biiti asmenys,
kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

86. [staigos sveikatos prieZitiros specialistai I darb4 priimami Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatlta tvarka. Sveikatos prieZiiiros specialistai privalo tureti atitinkamq profesing
kvalifrkacij4 irodandius dokumentus (licencijq, sertifikatus ar kt.), suteikiandius teisg dirbti darb4, !
kuri specialistas priimamas.

87. Jstaigos vadovo at5aukimo pagrindq (prieZasdiq) sqra5as:
87.1. asmeniui ikiteisminio tyTimo institucijos yra pareik5tas itarimas del sunkaus ir iabai

sunkaus nusikaltimo padarymo;
87.2. asmuo pripaZintas kaltu de1 sunkaus ir labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi

neiSnykusf arba nepanaikint4 teistumq;
87.3 ' asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikltas itarimas del nusikaltimo valstybes

tarnybai ir vieSiesiems interesams ar korupcinio pobiidZio nusikaltimo padarymo;
87.4. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimo valstybOs tamybai ir vieiiesiems interesams ar

korupcinio pobiidZio nusikaltimo padarymo ir turi nei5nykus! ar nepanaikint4 teistum4;
87.5. asmeniui ikiteisminio tlrimo institucijos yra pareik5tas itarimas ar asmuo pripaZintas

kaltu del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tamybai ir vie5iesiems interesams ar korupcinio
pobiidZio baudZiamojo nusiZengimo valstybes tamybai ir vie5iesi€ms interesams ar korupcinio
pobtdZio baudZiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendZio isiteisdjimo dienos
nepradjo 3 metai;
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87.6. asmeniui ikiteisminio ty, imo institucijos yra pareik5tas itarimas ar asmuo pripaZintas
kaltu ddl nusikaltimq, kuriais padaryta turtind Zala valstybei, ir turi nei5nykusi ar nepanaikint4
teistumQ;

87.7. asmuo yra uZdraustos organizacijos narys;
87.8. asmuo yra atleistas i5 skiriamq ar renkamq pareigq ddl priesaikos ar pasiZadejimo

sulauZymo, pareigiino vardo paZeminimo ir nuo atleidimo i5 pareigq dienos nepraejo 3 metai;
87.9. asmeniui yra atimta teise eiti istaigos vadovo pareigas;
87.10. asmuo yra atleistas i5 valstybes tamautojo pareigg paskynrs tamybing nuobaud4 -

atleidim4 i5 pareigq ir nuo atleidimo dienos nepraejo 3 metai;
87.11. asmens padarytas korupcinio pobiidZio teises paZeidimas, t. y. darbo drausmes ar

tamybinis nusiZengimas, piktnaudZiaujant tamybine padetimi, vir5ijant igaliojimus, neatliekant
pareigq, paLeidZiant vie5uosius interesus ir nuo sprendimo ddl darbo drausmes ar tarnybinio
nusiZengimo padarymo nepraejg 3 metai;

87.12. asmuo netinkamai atliko darbo pareigas, asmens vykdoma veikla neatitiko istaigos
interesq, asmuo nesilaike teises aktq, reglamentuojandiq sveikatos apsaugq, h kitq istaigos veikl4
reglamentuoj andiq teises aktq;

87.13. asmuo yra pripaZintas Siurkidiai parZeidgs Lietuvos Respublikos vielqjq ir privadiq
interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo reikalavimus ir nuo paZeidimo padarymo nepraejo
3 metai;

87.14. asmuo itariamas padargs baudZiamqji nusiZengim4 ar nusikaltim4, tadiau nesurinkus
pakankamai duomenq ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas adminishacinen
atsakomybdn ir nuo administracines atsakomybds taikymo nepradjo 1 metai ar administracine
atsakomybe nebuvo taik)ta, taip pat praejg naikinamieji drausmines atsakomybes taikymo terminai;

87.15. paailkeja, kad dalyvaudamas vie5ame konkurse eiti istaigos vadovo pareigas asmuo
pateike suklastotus dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkandius duomenis, del kuriq
negalejo btiti priimtas i vadovo pareigas;

87.16. asmens savybes, rySiai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybes ar faktai ji i
pareigas priimandiam asmeniui sudaro pagrindq padaqti i5vadq, kad asmuo akivaizdZiai Zemina
sveikatos sistemos autoritet4, griauna pasitikejim4 sveikatos sistema, asmens sveikatos prieZitiros

istaiga arba jas kompromituoj a.

88. fstaigos vadovo at5aukimo tvarkb:
88.1. istaigos vadovas at5aukiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 104

straipsniu praradus pasitikejim4 vadovu be kaltes arba esant vadovo kaltiems veiksmams;
88.2. sprendim4 del istaigos vadovo at5aukimo (neat5aukimo) priima savivaldybes meras;
88.3. priemus moqryuot4 sprendim4 at5aukli istaigos vadov4 i5 pareigq, su vadoru sudar).ta

darbo sutartis nutraukiama.
89. fstaigos vadovo atostogq, ligos, komandiruodiq metu ir kitais atvejais, kai del objektyviq

prieZasdiq istaigos vadovas negali eiti pareigq, jo pareigas eina pavaduotojas, jo nesant - kitas mero
paskirtas asmuo.

. XII SKYRIUS
ISTATGOS TURTAS rR LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA

90. {staigos turtq sudaro teises aktq nustaqta tvarka dalininkq perduotas ilgalaikis materialusis
turtas, turtas, gautas kaip parama, turtas, gautas pagal testament4, finansiniai iStekliai (1e5os) ir kitas
su lstaigos veikla susijgs teisetai lgltas turtas.

91. Turt4 istaiga naudoja istatuose numaq.tai veiklai uZtikrinti ir pletoti.
92. lstaiga gali parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti ilgalaiki turtq, taip pat laiduoti ar uZtikrinti

juo kiq subjektq prievoliq ivykdym4, tik leidus visuotiniam dalininkq susirinkimui.
93. fstaigos le5q Saltiniai:
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93.1. privalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo fondo le5os pagal sveikatos prieZiiiros
.s-raigq sutartis su valstybine ir teritorinemis ligoniq kasomis ar savanoriSkojo sveikatos draudimo
:sraigomis;

93.2. dalininkq skirtos le5os;
93.3. valstybds ar savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
93.4. valstybes ar savivaldybes sveikatos fondq leSos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
93.5. Europos strukturiniq fondq, valstybes investiciniq programq le5os;
93.6. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
93.7. leSos, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sveikatos prieZiflros sutartis uZ suteiktas

mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
93.8. ld3os uZ teises aktq nustatytas mokamas paslaugas;
93.9. le3os, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;
93.10. skolintos l65os;
93.1 1 . pajamos ui iSnuomot4 ar parduotq fstaigos turt4;
93.12. kitos teisetai igytos leSos.
94. lstaiga 1€5as, gautas kaip patamq, taip pat ir kitas negrqZintinai gautas ldsas naudoja jas

perdawsio asmens nurodytiems (ei perduodamas Sias le5as asmuo dave tokius nurodymus) tikslams.
Jei Sias ldSas perduodamas asmuo nurodymq nepateike, tuomet istaiga naudoja le5as savo nuoZiura.
{staiga privalo Sias le5as laikyti atskiroje sqskaitoje ir sudaryti i5laidq s4mat4, jei to reikalauja le5as
perdavgs asmuo. Istaiga negali priimti le5q, jei jas perduodantis asmuo nurodo Sias ldlas naudoti
kitiems tikslams, negu nustatlta istaigos fstatuose.

95. [staigos leSos gali biiti naudojamos Siais istatais numatytai ir fstatymq neuZdraustai veiklai.
96. {staigos gautas pelnas gali briti naudojamas tik istaigos istatuose nustatytiems vie$osios

veiklos tikslams siekti.

.97. lstaigos pelnas negali bflti skiriamas dalininkams, istaigos organq naxiams, darbuotojq
prem!oms.

XIII SKYRIUS
ISTATGOS FTNANSTNE VETKLOS KONTROLE

98. Istaigos atliekamq paslaugq valstybing kontrolg atlieka vie5qjq fstaigg, sveikatos prieZitiros
istaigq ir kituose istatymuose numatltos institucijos.

99. {staigos administracija privalo pateikti dalininkams, valstybds ir savivaldybds konftoles bei
kitoms teises aktuose numaltoms kontroliuojandioms institucijoms jq reikalaujamus, su istaigos
veikla susijusius, dokumentus.

XIV SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU KEITIMAS

100. Iniciatyvos teisg keisti ir papildyti istaigos istatus turi istaigos vadovas ir dalininkai.
101. lstaigos istatai pakeidiami ir papildomi visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.
102. {statq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jr} teisinio perregistravimo istatymq nustaqta

tvarka.

XV SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALAI

103' fstaiga gali tureti filialq. Filialas yra istaigos padalinys, turintis atskirE buveing bei
administracij4 ir atliekantis visas arba dali fstaigos funkcijq. Filialas n€ra juridinis asmuo ir veikia
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:-:::.1s. kaip juridinio asmens, vardu pagal istaigos istatus ir istaigos vadovo suteiktus lgaliojimus,
.. --.: nurodl'ti filialo nuostatuose.

104. Filialq skaidius neribojamas. Sprendim4 steigti filial4 priima visuotinis dalininkrl
--.::blimas.

- 105 Filialo turtas yra apskaitomas istaigos finansineje atskaitomybeje, taip pat atskiroje filialo
:inansineje atskaitomybeje. Filialas gali tureti subs4skaitas.

106. Filialas registruojamas ir i5registruojamas istatymq nustatl.ta tvarka. Apie filialo veikl4jq
vadovai atsiskaito istaigos vadovui ir kitiems patariamiesiems orgarulms.

107 . {staigos filialq vadovai i darb4 priimami vieSo konkurso b[du. Vie54 konkursq organizuoja
istaigos vadovas.

i08. {staigos filialq vadovais gali bfiti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos
patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. {staigos filialq vadovais negali biiti lyr.rni kaip 65 mitq
asmenvs.

109. Filialo veikla nutraukiama visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.

XVI SKYRIUS
ISTAIGOS PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

110. {staigos prane5imai turi buti paskelbti vieSai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos teises
aktq numatytais atvejais ir terminais Vf Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje
t']ddi"i.l asmenq vie5i prane5imai" ir istaigos intemetiniame tinklalapyje www.kalvarijospspc.it.
Kiti fstaigos prane5imai visuotiniam dalininkq susiriokimui ir kitiems asmenims siundiami
registruotu laiSku arba iteikiami pasiraSytinai ar elektroniniq ry5iq priemon6mis. Skubiis prane5imai
gaii buti perduoti elektroniniq rySiq priemonemis, originalai t4 pali4 dien4 i5siundiami adresatui
registruotu lai5ku ar iteikiami pasiraiytinai.

111' Prane5imuose turi btti nurodyta visa informacija, kuri4 pateikti reikalauja Lietuvos
Respublikos istatyrnai bei kiti teises aktai. UZ pranesimq ir slielbimq iurini bei paskelbim4 atsako ir
juos pasira5o istaigos vadovas.

XVII SKYRIUS
DOKUMENTU IR KITOS INFOR]ViACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

.. 112. fstaiga, garusi dalininko pra5ym4 del dokumentq ar kitos informacijos pateikimo, per l0
dienq raitu pateikia praSom4 informacijq ar dokumentus.

113. Dalininkui teikiamq dokurnentq kopijos turi btti atitinkamai patvirtintos, o lydra5tis
pasira5ytas lstaigos vadovo.

rNFoRMACrJosAprEIsrArcof I$1,:fiy^Yfrr*MovrsuoMnNErrvARKA

1 14. Jstaigos vadovo parengta metine veiklos ataskaita yra vieia. Bet kurio fizinio ar juridinio
asmens reikalavimu istaiga savo.buveineje turi sudaryti s4lygas susipaZinti su istaigos praeitq metq
veiklos ataskaita' Tuo tikslu istaigoje tud buti speciali atastaitos topiia, ant kurios-paskutinii tapo
antos puses susipaZinEs asmuo paZymi apie susipaiinimq.

115. Ataskaita turi buti pateikta fiziniam asmeniui arba juridinio asmens atstowi, veikiandiam
pagal igaliojim4, ne veliau kaip po 1 valandos nuo ra5ti5ko reikalavimo gavimo.

- 1.16. Ataskait4 susipaZinti pateikia fstaigos vadovas ar kitas jo igaliotas istaigos darbuotojas.
Alaskaitos i5davimas susipaZinti ir jos priemimas po susipaZinimt trirl Uuti tit r.il1u*ur zumale,
uzrasant dat4, valandq ir minutg, kada ir kam isduota ataskaita ir kada iI ko priimta. 

-



- 
- S:-rsipaZinti su atask_aita skiriama iki 1 valandos laiko.' 

:]tT^t11,. 
susipa2jstanr su lrtdgoi ulrk;'i** "- 

- -:' '::skaitq su ja susipazlsranriems asmenim. or"rrj'#Xlt' 
bent vienas islaigos darbuorojas.

ISTAIGOS PERTVARKYMA,}i8f; T
XIX SKYRJUS

ANIZAYIMAS IR LIKVIDAVIMAS

l] 
r;,1:1rgr. u.1i b[ri pertvarkya, reorganizuora ir likviducso, vie5qiq istaigq isdtyrno ir ruru reises akr,, nrror.r,*^ ..._ 

rla Lietuvos Respublikos civilinio
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Visuotinio dalininkq susirinkimo lgaliotas asmuo:
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