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PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybes tarybos
2014 m. balandLio 24 d. sprendimu Nr. T-44-15

vrEsosros ISTATGOS KALvARTJos
PIRMINES SVEIKATOS PRJEZIUROS CENTRO

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiuros centras yra i5 savivaldybds turto ir
le5q isteigta vie5oji sveikatos prieZiiiros pelno nesiekianti istaiga (toliau - istaiga), teikianti
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas.

2. [staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos prieZiiros istaigq istatymu, VieSqjq istaigq
bei kitais istatymais ir teises aktais bei Siais istatais.

3. [staigos teisine forma - vie5oji istaiga.
4. [staiga yra juridinis asmuo, turintis lkinl, finansinl, organizacini ir teisini savaranki5kumq

savo antspaud4 s4skaitas bankuose.

fstaigos buveine: Vyauto 9.9,69216 Kalvarij a, Kalvarijos savivaldybe.

[staiga pagal savo prievoles atsako tik jai priklausandiu turtu.

[staiga neatsako pagal dalininkq prievoles, o dalininkai neatsako pagal istaigos prievoles,
i5skyrus istatymuose arba istatuose nustat),tus atvej us.

8. lstaiga yra paramos gavejas.

9. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
10. [staigos veiklos laikotarpis neribotas.
11. [staigos steigejas' Kalvarijos savivaldybe. [staigos steigejo teises ir pareigas igyvendina

Kalvarijos savivaldybes taryba.

II. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR UZDAVINIAI

12. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojq sveikatq siekiant sumaZinti
jq sergamumq ir mirtingum4 kokybiSkai teikti asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas.

13. Pagrindines istaigos veiklos sritys:
13.1. organizuoti ir teikti asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas, kurias teikti teisE suteikia

istaigos asmens sveikatos prieZitiros licencija;
13.2. nemokamas pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimas

(prisira5iusiems pacientams);
13.3. mokamq asmens sveikatos prieZiiiros ambulatoriniq paslaugq teikimas:

13.3.1. kai Sios paslaugos itrauktos i Vyriausybes nustatlto asortimento mokamq sveikatos
prieZiuros ambulatorinirl paslaugq sqra54

13.3.2.kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie keipesi ! lstaig4 savo inicia[va ir teritorine
ligoniq kasa neapmoka uZ jq sveikatos prieZitr4

13.4. btitinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimas;
13.5. letiniq ligq gydymas ir profilaktika;
13.6. ligq diagnostika, gydymas;

14. [staigos veiklos ri5ys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybds
patvirtintq Ekonomines veiklos rh5iq klasifikatoriq):

5.

6.

7.



14.1, 86.2 Medicinines ir odontologines praktikos veikla;
14.2. 86.21 Bendrosios praktikos gydltojq veikla;
14.3. 86.22 Gydyojq specialistq veikla
14.4. 86.23 Odontologin6s praktikos veikla;
14.5. 86.90 Kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla;
14.6. 86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikiamas ligoniams ne ligoninese;
14.7. 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas.

15. {staiga gali uZsiimti ir kita lstatymq neuZdrausta veikla. Jeigu uZsiimti veikla, numaty.ta
istatuose, istatymq nustatlta tvarka reikalinga licencija (leidimas;, tai tokie licenciiq
(leidimq) istaiga privalo tureti.

16' [staigos veiklos uZdavinys - riipintis Lietuvos gyventojq sveikata, dirbant profilaktini darb4
sumaZinti gyventojq sergamum4 ir mirtingumq teikti kokybiskas medicinos paslaugas visoi
Lietuvos gyventojams, uZsieniediams, asmenims be pilietytes.

III. ISTAIGOS DALININKAI

17. lstaigos dalininkais gali blti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie viesqiq istaigq israrymo ir
Siq istatq nustatyta tvarka yra perdavg istaigai inasq ir turi dalininko tir"r, tJp pur ur*ro,
\u1iam dalininko teises yra perleistos istatq ar istatymq nustatlta tvark a.

18. Jei visi inasai i istaigos dalininkq kapital4 yra vieno juridinio ar fizinio asmens, sis asmuo ),ra
lstaigos savininkas.

19. [staigos dalininkas turi Sias neturtines teises:
19.1. dalyvauti ir balsuoti istaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
19.2. susipaZinti su lstaigos dokumentais ir gauti istaigos iurim4 informacii4 apie jos veikl%
19.3' kreiptis I teism4 su ie5kiniu, pra5ydamas panaikinti istaigoi visuotinio'aahintq susirinkimoir kitq istaigos organq. sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq

sudaryus sandorius, jeigu jie priestarauja impeiatyviosioms istatymq normoms, siems
istaigos istatams arba teisingumo, protingumo ariqZiningumo principams;

19.4. kreiptis i teismq su ieskiniu, prasydamas uzdrausti iitaigoi organams ateityje sudaryti
sandorius, prie5taraujandius istaigos veiklos tikslams * puz"iaii*oirs istaigos o.gano
kompetencij4;

19.5. kitas istatymuose ir istatuose nustat),tas neturtines teises.
20. lstaigos dalininkas turi Sias turtines teises:

20.1. gauti likviduojamos istaigos .turro _ 

dali, nevirsijandiq io (dalininko) kapitalo dalies, jeigu

- sumokejus likviduojamos istaigos skolas lieka istaigos turto;
20.2' Savivaldybe savo, kaip vieSosios istaigos dalininko-, teises gali perduoti kitiems juridiniams

asmenims Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatyme, Lletuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo isltyme bei kituose
norminiuose teises aktuose nustati.'tais atvej ais ir budais. {staigos dalininkas turi teisE Siq
istatq ir istatymq nustat)'ta tvarka perleisti kitiems asmenim. dulininko teises, isskyrus
atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybd.

IV. NAUJU ISTAIGOS DALININKU PRJEMIMO TVARKA

21. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkrl susirinkimo sprendimu. Nauju dalininku gali
pretenduoti tapti asmuo, isipareigojantis inesti inas4. Dalininko inaso dydis - 20 proc. nuo
panaudos b[du perduoto turto ir turto, apskaiq4o istaigos balanse, vertes. [nasq skaidius
neribojamas.

22. Asmuo, pageidaujantis tapti.nauju lstaigos dalininku, pateikia, [staigos vadorui prasymq iuotapti. PraSyme turi btiti nurodyi duomenys apie asment pageidauj ant[ tapti istaigts datinintu
(uridinio asmens pavadinimas, kodas, buveind; fizinio asmens uu.aus, purirae, asmens
kodas, gyvenamoj i vieta), taip pat numatomas lnasas piniga.is ar inaso veie, kuri nurodya
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turto vertinimo ataskaitoje. Prasyme turi b[ti pareikstas pritarimas istaigos veiklos tikslams.Kartu su prasymu turi b[ti pateikta turto vefii;imo ataskaita. lei nu-uto"-u irlesiimateriarq;iar nematerialqji turt4.
23. Visuotiniame dalininkq susirinkime, kurio darbotvarkdje numatomas nauiq dalininkqqri!{1as, dalininkq pritarimu gari dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujaisdalininkais. NeatsiZvergiant i tai, ar jis bus priimtas oatinint<u, L ne, 

"taml 
srri-.int im" ii,neturi balso teises. Minetiems asmenims ned^alyvavus susirinkime, ji"-s p.uo;l;a per 10

^ . 9]:n,t, raStu informuojant apie priimtq sprenaim[ det naujq dalininkq.
24. visuotiniam dalininkq susirinkimui nusp.endus priimti' naui4 aainnq dalininku taptipageidavqs asmi-ro tampa istaigos dalininku, kai pirduoda i.t ig"i ,"ro p.affi nurodytq

uas+
25' [staigos dalininkai irjq inairl verte iraSomi lstaigos dokumentuose, o kiekvienam dalininkui

iiduodamas jo inasq vertE patvirtinantis dalinink-o paZymejimas p"i to ai"^1 n o uirrotinio
dalininko susirinkimo sprendimo priemimo.

V. ISTAIGOS DALININKO TEISIU PERDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

26' Apie savo sprendim4 perleisti istaigos dalininko teises dalininkas turi rastu prane3ti istaigosvadowi, nurodydamas duomenis apie asmeni (uridinio ur_"r. puruiioi.nu., t oOur,buvein€; fizinio asmens vardas, pavarde, asmens liodas, gyvenamoji ii"t"i, mi". t"ir"perleisti.savo_ teises, taip pat nurodydamas perleidimo buda-ir numatomqr;io;io Juta. api.
- _ gaut4 dalininko pranesimq istaigos vadovas informuoja kitus dalininkus.
2T vieSosios [staigos dalininkas, igijps dalininko teises is kito viesosios istaigos dalininko, taippat kitas asmuo, lgiiqs darininko 

_teises, apie tai rastu pranesa viesajai 
"rrtuigui. ru.t *pranesimu pateikiamas ir dalininl<o teisiq igijim4 riud'ijantis aotumentas a1 io israsas.Asmuo, [giiEs dalininko_teises, tampa iriuGor aurnirtu nuo j;-i.;g;rJi,riJ ir,uigo.dokumentuose dienos. Dalininkui isdu;dar;as jo lnasq u".te" puiur?inuntis ialininkopaZymejimas.

VI. ISTAIGOS DALININKU TNASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

28. Inasas lstaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkq inaSai gali b[ti pinigai, taip patpagal Lietuvos Respublikos turro ir versro verrinimo pagrinaq irtuty,iq p";ini^-ilui.tururi,
ir nematerialusis turtas.

29. Dalininkq inaSai [staigai perduodami tokia tvarka:
29.1. pinigai [neSami i istaigos sqskait4
29'2' istaigai turlas perduodamas surasant turto perdavimo-priemimo akt4 perduodant sio turtovertinimo ataskait4. Aktq pasiraso turt4 perduodaniis darininkas i. irr"ig", vadovas.Perduodant turt4 istaigai turi buti pateikta iiSio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas

atliekamas dal i ninko leSomis.
30. Kai yra vienas darininkas.. (savinintas), dalininko inasas viedajai istaigai perduodamas

dalininko (savininko) sprendimu.
31. Dalininkq (savininko) [nasus. perduodant viesajai istaigai didinamas dalininkq (savininko)

kapitalas istalgqe, lnasq-verte yra lrasoma istaigos dokimentuose, 
"-a"riririlririr";ri*"iliSduodamas dalininko paiymejimas.

vrr. vrEsosros [sTArcos oRGANAT

32' Viesosios istaigos organai yra Sie: visuotinis dalininkq (savininko) susirinkimas ir valdymo
organas - administracijos vadovas.
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VIII. VISUOTINIO DALININKU SUSIRINKIMO SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDIMU
PRIEMIMOTVARKA

33. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
33.1. keidia vie5osios istaigos istatus;
33.2. priima sprendimq del istaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dallve;
33.3. priima sprendimus del nauj rl dalininkq;
33.4. detalizuoja istaigos turto naudojim% valdym4 ir disponavim4 pagal vyriausybes nustaf.t4

tvark4;
33.5. nustato paslaugrtr darbq kainas ir tarifus ar jq nustatymo taisykles, jeigu jie nenustaqti

Sveikatos apsaugos ministerij os;
33.6. nustato informacijq kuri pateikiama visuomenei apie lstaigos veiklq;
33.7. priima sprendim4 del [staigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto perleidimo,

nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
33.8. priima sprendimEdel istaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sqlygrl tvirtinimo;
33.9. priima sprendimq pertvarkyti istaigq;
33.10. priima sprendim4likviduoti istaig4 ar at5aukti jos likvidavimq
33.11. vieSosios lstaigos likvidavimo atveju priima sprendim4 del valstybei ar savivaldybei, kaip

vieSosios istaigos dalininkei (savininkei), tenkandio finansinio turto pervedimo atitinkamai i
Lietuvos Respublikos valstybes ar savivaldyb6s biudZet6

33.12. skiria ir atleidZia likvidatoriq, kai Vie5qjq istaigq lstatymo nustatltais atvejais sprendimq
likviduoti istaigqpriima visuotinis dalininkq susirinkimas;

33.13. nustato istaigos vidaus kontroles tvark4
33.l4. priima sprendimq del istaigos audito ir renka audito imonq;
33. I 5. tvirtina metinE finansing atskaitomybE;
33.16. priima sprendim4 pakeisti vieSosios istaigos buveinE;

" 33.17. rlustato vie3osios lstaigos iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus\')'- 
arba pavedajuos patvirtinti padiai vieSajai lstaigai;

3 3. 1 8. nustato privalomas veiklos u-f<l-uotis;.''
33.19. priima sprendim4 steigti istaigos filialus ir atstovybes ar nutraukti jq veiklq
33.20. priima sprendim4 del istaigos valdymo struktfrros ir pareigybiq s4ra5o tvirtinimo;
33.21. tvi(ina lstaigos veiklos strategij 4;
33.22. tvirtinavieSosios istaigos adrninistracijos vadovo pareigoms eiti konkurso nuostatus;
33.23. nustato lstaigos veiklos vertinimo kiterijus;
33.24. sprendZia kitus visuotiniam dalininkq susirinkimui priskirtus klausimus.

34. UZ visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukimq atsako lstaigos vadovas, kuris ne veliau kaip- 
prie5 30 dienq iki susirinkimo dienos ra5tu pranesa kiekvienam dalininkui apie susirinkim4.
Susirinkimai gali bhti suSaukti ir nesilaikant Siq terminq, jei su tuo ra5tiSkai sutinka visi
dalininkai. Sutikin-rai pridedami prie susirinkimo protokolo kaip priedai ir saugomi teisds
aktq nustatyta tvarka.

35. Jeigu dalininkq susirinkimo darbotvarke, nurodyta pranesime apie Saukiam4 dalininkq
susirinkim4 buvo pakeista, apie pakeitimus dalininkams tud bnti pranesta tokia pat tvarka,
kaip apie dalininkq susirinkimo suSaukimq ne veliau kaip prie5 10 dienq iki dalininkq
susirinkimo dienos.

36. Jeigu dalininkq susirinkimo darbotvarkeje numatyta atleisti iS pareigq istaigos vadovq i j4
atitinkamai turi buti itrauktas naujo istaigos vadovo rinkimo klausimas.

37. Dalininko balsq skaidius yra proporcingas jo ina5o dydZiui. lstaigos vadovas, jeigu jis n6ra
dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkrl susirinkime be balso teises.

38. Kasmet per keturis menesius nuo istaigos finansiniq metq pa$aigos vyksta eilinis visuotinis
dalininkq susirinkimas, kuriam istaigos vadovas pateikia istaigos metinq finansinE
atskaitomybq ir praejusiq finansiniq metq istaigos veiklos ataskaitq Vie5osios istaigos
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veiklos ataskaitoje tud biiti vertinamas jos veiklos ekonominis. socialinis ir kitoks, pagal
vieSosios istaigos veiklos tikslus, poveikis

-19. Dalininkq susirinkime dalyvaujantys dalininkai registruojami pasirasl.tinai dalininkq
registravimo s4ra5e. Si s4ra54 pasiraSo dalininkq susirinkimo pirmininkas ir ieketorius.

{0. Visuotinio dalinintq susirinkimo sprendimq priemimo tvarka:
-10.1. dalininkq susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau

kaip puse visq dalininkq;
10.2' jei istaiga reorganizuoj ama, pertvarkoma, likviduojama ar at5aukiamas jos likvidavimas,

visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami ne maZiau kaip 213 visq susirinkime
dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta
visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma.

40.3' Dalininkq susirinkimo sprendimai turi br:ti protokoluojami. Jeigu lstaigos dalininkas yra
vienas asmuo, jo ra5tiSki sprendimai prilyginami visuotinio dalininko susirinkimo
sprendimams.

IX. VIESOSIOS ISTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO
KOMPETENCIJA

41. Administracijai vadovauja istaigos vadovas.
42; [staigos vadovas ! darb4 priimarnas vieso konkurso brdu 5 metams. savo pareigas jis

pradeda eiti nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutafiyje nenumat)'ta fituip- epi"
{staigos vadovo paskyrim4 ar atleidimE bei sutarties su juo pasibaigimq kitais pagrindais
visuotinio dalininkq susirinkimo lgaliotas asmuo ne veliau kaip per 5 dienas privalo pranesti
juridiniq asmenq registro tvarkytoj ui.

43. VieSosios [staigos vadovas i pareigas priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.
Darbo sutartl su vadovu pasiraSo visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo. Su
vieSosios [staigos vadovu gali blti sudaroma visiSkos materialines atsakomybes sutartis.

44. [staigos vador o kornpetencija:
44.1. organizuoja istaigos veiklQ ir veikia [staigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro

ir nulraukia darbo sutartis su istaigos darbuotojais, padaliniq, filialq vadovais Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais;

44.2. atsako uZ finansines atskaitomybes sudarym4 sios ataskaitos paskelbimq Kalvarijos
savivaldybes internetineje svetaineje, visuotinio dalininkq susirinkimo sulaukim4 vieSosios
lstaigos dalininkq registravim4 duomenq ir dokumentq pateikim4 iuridiniLl asmenq
registrui, informacijos apie istaigos veikl4 pateikimq visuomenei ir kitui veiksmus, kurie
numatyti teises aktuose bei Siuose istatuose;

44.3.

44.4.

44,5.
44.6.
44.7.
44.8.

44.9.

vykdo istaigos veiklos planus, parengia ir pateikia eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui praejusiq finansiniq metq vieSosios lstaigos veiklos ataskait4
atsako u2 finansq kontroles istaigoje suktrimq ir jos veikimo prieZiiir4 bei finansq kontroles
taisykliq tvirtinimq kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos finansq ministerijos metodinius
nurodymus ir rekomendacijas finansq kontroles srityje;
[gyvendina visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimus;
atidaro ir uZdaro s4skaitas bankq istaigose;
uZtikrina istaigos turto efektyvq panaudojimq ir apsaug4
s ,derinus su stebetojq taryba tvirtina lstaigos darbuotojq darbo apmokejimo tvark4;
tvirtina lstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq aprasymus, administracijos
darbo reglament4 kitus vidaus tvarkomuosius dokumentusl

44.10. atstovauja istaigai teisme, valstybes ir savivaldybes valdymo organuose ir santykiuose su
kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

44.1 1 . organizuoja filialq, padaliniq vadovq atestacijq
44.12. istaigos vardu pasiraSo dokumentus arba igalioja kitus asmenis rykdyi istaigos vadovo

kompetencijos funkci jas;
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-- .: .,::;::a isaklmus. privalomus visiems darbuotojams;: i. :--\--io uz perduoto pagal panaudos sutarti bei istaigos isigyto turto tinkame naudojim4 ir
ri.eugojim4

' ' -5 turi kitr{ teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems
teisds aktams;

-lJ.l6. organizuoja vie54 konkursq istaigrl padaliniq ir filialq vadovq pareigoms eiti ir tvirtina .io
nuostatus.

15. lstaigos vadovas uZ veikl4 atsiskaito pateikdamas visuotiniam dalininkq susirinkimui
praejusiq finansiniq metq veiklos ataskait% atitinkandi4 LR vieSqjq istaigq lstatyrne keliamus
reikalavimus, kurioje turi buti vertinamas jos ekonominis, socialinii ir pagal viesosios
lstaigos veiklos tikslus kitoks poveikis bei paskelbia j4 Kalvarijos savivaldybes intemeto
tinklalapyje.

X. PATARIAMIEJI VALDYMO ORGANAI IR JU KOMPETENCIJA

46. [staigoje sudaromi Sie patariamieji organai:
46.1. stebetojq taryba;
46.2. gydymo taryba;
46.3. slaugos taryba;

XI. STEBETOJU TARYBA

47. Stebetojq taryba sudaroma [staigos veiklos vie5umui uZtikrinti.
48. Stebetojq taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.
49. Stebetojq taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Sveikatos apsaugos
ministro isakymais, kitais teises aktais.

50. Stebetojq tarybos isvados ir pasiiilymai, teikiami istaigos administracijai ir steigejui, yra
patariamoj o pobldZio.

5 I . Stebetoj q taryba arlieka Sias pareigas:
5 l. 1. analizuoja istaigos administracijos veikl4
51.2. i5klauso lstaigos administracijos parengt4 meting ataskait4 apie istaigos finansinE ir ukinp

veik14 ir skelbia jq visuomenei;
51.3. stebetojo teisemis dalyvauja istaigos administracijos organizuotame konkurse padaliniq bei

filialq vadovq pareigoms uZimti ir parei5kia savo nuomonQ steigejui;
51.4. derina istaigos darbuotojq darbo apmokejimo tvarkq
51.5. vykdo kitas funkcijas, jeigu jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams.

52. Stebetojq tarybos nariai turi teisQ:
52.1. gauti i5 [staigos administracijos informacijq reikalingE nuostatuose numat].toms fipkcijoms

atlikti;
52.2. sudaryti ekspertq komisijas Stebetojq tarybos funkcijoms igJvendinti;
52.3. teikti pagal savo kompetenciiq pasifllynus istaigos administracijai ir steigejui.

53. Stebetojq taryba sudaroma iI penkiq nariq: dviejq lstaigos steigejo pu.[i.tq atstovq; vieno
savivaldybes, kurios teritorijoje yra istaiga, tarybos paskirto rarybos nario, vieno
savivaldybes, kurios teritodoje yra lstaiga, tarybos paskirto visuomenei atstovo ir istaigos
sveikatos prieZiiiros specialistq profesines s4jungos paskirto vieno atstovo.

54. I stebetojq taryb4 negali ieiti asmenys, kurie dirba {staigos administracijoje, valstybineje ar
teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudimo imoneje.

55. StebetojU taryba visq nariq balsq dauguma renka Stebetojq tarybos pirminink4.
56. Stebetojq tarybos pirmininkas organizuoja stebetojq tarybos darb4 saukia Siebetojq tarybq

atstovauja jai arba igalioja tai daryti kitus Stebetojq tarybos narius.
57. UZ darbq Stebetojr+ taryboje jos nariams nemokama.
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tarybos funkcijq atlikim4 stebetojq tarybos nariai utruto rrtut:rn,+

XII. GYDYMO TARYBA

:9. {suigos gydymo taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filiah4 Cyd)tojrf. J4 sudaro ir
atsaukia istaigos vadovas. [staigos vadovas gali atsaukti paskirtus gydymo tarybos narius
nesibaigus jq kadencijai:

59. i . nutraukus darbo sutarti;
:9.1. gydymo tarybos nario praSymu.

60. lstaigos gydymo tarybos teises ir pareigos:
61"t.1 . svarsto asmens sveikatos prieZiiros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
60.2. svarsto naujq asmens sveikatos prieZilros tech_nologijq isigijimo klausimus;
60.3. periodiSkai rengia klirikines konferencijas;
60.4. svarsto kitus klausimus istaigos vadovo teikimu;
60.5. sifilo sudaryti su asmens sveikatos prieZilra susijusias komisijas.

61 . Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobldZio pasitlymus
lstaigos administracijai. Jei administracija nesutinka su pasiiilymu, taryba j! gali pateikti
steigejui.

62. Gydymo tarybai vadovauja pirmininkas, kuris skiriamas lstaigos vadovo isakymu.
63. Gydymo tarybos pirmininkas organizuoja tarybos darb4 rengia posedZius ir jiems vadovauja,

sudaro gydymo tarybos planq kuri teikia tvirtinti istaigos vadovui.
64. Gydymo tarybos pirmininkas Saukia posedZius, tvirtina darbotvarkE, pasira5o gydymo

tirybos priimtus sprendimus, uZtikrina gautos informacijos konfidencialum4. teikia
informacij4 apie posedZiuose priimtus sprendimus, i5vadas bei pasi[lymus lstaigos vadovui.

65. Pagrindine tarybos veiklos forma - posedZiai, kurie organizuojami ne rediau kaip vien4 kart4
per ketvirti.

66. Kviediami i posedi asmenys, gydymo tarybos nariai, informuojami is anksto apie posedzio
laik4 vietq ir svarstomus klausimus.

67. Gydymo tarybos nariq dalyvavimas posedyje privalomas, narys apie negalejim4 dalyvauti
posedyje ir prieZastis informuoja iB anksto gydymo tarybos pirminink4

68. Posedyje svarstomi tie klausimai, kurie yra itraukti i posedZio darbotvarkp.
69. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puse visq gydymo tarybos nariq.
70. Gydymo tarybos sprendimai yra teisdti, jei uZ juos balsuoja ne maZiau kaip puse dalyvavusiq

narirl iq balsq dauguma, balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.
71. Posedziai yra protokoluojami, protokol4 ra5o gydymo tarybos pirmininko pavestas vienas

nariq, protokol4 pasira5o gydymo tarybos pirmininkas ir protokolq raSEs asmuo.
72. Gydymo tarybos nariq darbas neapmokamas.
73. uZ netinkamq gydymo tarybos firnkciiq atlikim4 gydymo tarybos nariai atsako istatymq

nustatyta tvarka.

XTI. SLAUGOS TARYBA

74. {staigos slaugos taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq slaugos specialistq. J4 sudaro
ir at5aukia istaigos vadovas.

75. Slaugos tarybos narius skiria ir atSaukia istaigos vadovas. lstaigos vadovas gali atsaukti
paskirtus slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:

75.1. nutraukus darbo sutarti;
75.2. slaugos tarybos nario praSymu.

76. Slaugos tarybos teises ir pareigos:
76.1 . svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;

+



-: : ---. arstomais klausimais teikia rekomenduojamo pobudZio pasifllymus [staigos

=:ninistracijai. Jei administracija nesutinka su pasifllymu, slaugos taryba. ji gali pateikti

'-:eieejui.-- S-:.ugos tarybai pirmininkauja administracijos vadovas arba jo lgaliotas administracijos
::rbuotojas.

-!. Slaugos tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip vienq kartq per ketvirt!.-:. PosedZiai yra protokoluojami. PosedZio i5vados pateikiamos [staigos vadowi.
! , . Slaugos tarybos nutarimai posedZio metu priimami slaugos tarybos nariq balsq dauguma.
! -. Slaugos tarybos nariq darbas neapmokamas.
Sl. UZ netinkam4 slaugos tarybos funkcijq atlikimq slaugos tarybos nariai atsako istatymq

nustat).ta tvarka.

XIV. MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

83. Medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimq.
84. Komisij4 renka istaigos visuotinis arba atstovq susirinkimas slaptu balsavimu. Komisija

susideda iS 7 - 15 asmenq. Konkretq etikos komisijos nariq skaidiq nustato visuotinis
susirinkimas, kuris balsq dauguma i5 [staigos darbuotojq iSrenka 2/3 komisijos nariq. Likusi
komisijos dalis, kuriq nebltinai sudaro tos istaigos darbuotojai, formuojama ii asmen6
turindiq ne medicilos iSsilavinim4 (pvz.: teisininkq psichologq medicinos etikos specialistq,
dvasininkq ir kt.). Si komisijos dalis suformuoj ama to paties visuotinio susirinkimo metu.

85. Komisij4 turi sudary.ti ne daugiau kaip 2/3 sveikatos prieZi[ros specialistq.
86. ISrinkt4 komisijos sudeti tvirtina vadovas isakymu.
87. Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei seketorius renkami iS komisijos nariq

pirmame komisijos posedyje balsq dauguma.
88. Komisija renkama trejiems metams.
89. Komisijos nuostatus, kurie negali prieStarauti Pavyzdiniams medicinos etikos nuostatams, ir

komisijos darbo reglamentq tvirtina istaigos vadovas.
90. Medicinos etikos komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kuris:

90.1. organizuoj a komisijos darbq
90.2. Saukia komisijos posedZius;
90.3. atsako r.rZ komisijai pavestq uZdaviniq vykdymq
90.4. uztikrina, kad komisijos darbe b[tq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq vyriausybes

nutarimq bei kitq teises aktq.
9i. Medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimt5

vadovaudamasi Pavyzdiniais medicinos etikos komisijq nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. kovo 21 d. isakymu Nr. 116.

xv. ISTArcos r,r5r7 SurmrAr rR Ju NAUDoJTMAS, DTSPONAVTMAS ISTATGOS
TURTU

92. [staigos l65q Saltiniai:
92.1. Privalomojo ir savanori3kojo sveikatos draudimo fondo le5os pagal sveikatos prieZiuros

istaigU sutartis su valstybine ar teritorinemis ligoniq kasomis ar savanorijkojo sveikatos
draudimo istaigomis;

92.2. dalininkq piniginiai ina5ai;
92.3. valstybes ir savivaldybes biud2etq tiksliniai asignavimai;
92.4. valstybes ir savivaldybds le5os, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
92.5. valstyb6s investiciniq programq le5os;
92.6. Lietuvos ir r.rZsienio fondq asignavimai;
92.7. l65os, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas paslaugas ar

sutartinius darbus;
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- - I .-; - . :2 lslat) mq ir Vyriausybes nutarimq nustatytas mokamas paslaugas;
-- : .:l-.. saunamos kaip parama, dovana, taip pat leSos, gautos pagal testament4;
- - . . > . ::timo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijq ir mokslo poreikiams

:::-Jnti:
-- . ..::Intos le5os;
: - I : "':mos uZ parduotq ar isnuomotq istaigos turt6:- -. rtos teisetai igl.tos leSos.:: tekvienais finansiniais metais lstaiga sudaro i5 valstybes ir Savivaldybes biudZeq gaunamq

-eiq iSlaidq sEmat4 I5laidq s4matg tvifiina asignavimq valdyojas. IS kitq Saltiniq gaunamq
leiq iSlaidq sqmata sudaroma, jei to reikalauja Sias le3as teikiantys subjektai.

9i. lstaigos pajamos paskirstomos tokia tvarka:
!-1.1. istaigos istatuose numatytai veiklai bei lsipareigojimams vykdyti;
9-1.2. lstatymq numatytiems biudZeto mokesdiams;
9-1.3. [staigos personalo kvalifikacijai kelti;
9,1.4. naujorns sveikatos prieZilros technologijoms lsigyti ir idiegti;
94.5. patalpq eksploatacijai, remontui ir prieZilrai;
94.6. istaigos darbuotojq skatinimui ir materialinei pagalbai nelaimes atveju (ei lstaigoje yra

darbo uZmokesdio ekonomija ir nera uZdelsto isiskolinimo).
95. [staigos leSos gali b[ti naudojarnos Siuose istatuose nenumatytai ir lstatymq neuZdraustai

veiklai gavr"rs steigejo sutikirn4.
96. lstaigos mrosavE kapitalq sudaro:

96.1. dalininkq kapitalas;
96.2. kitos teisetai igl.tos le5os

97. [staigos dalininkq kapitalas yra lygus dalininkq ina5q vertei. [staigos dalininkai ir jq lnaSq
verte yra ira5omi [staigos dokumentuose, o dalininkui i5duodamas jo inaSq vertg
patvirtinantis dokumentas.

98. Dalininkq kapitalas gali bIti didinamas tik dalininkq inaSais.
99. vie5oji istaiga lesas, gautas kaip param6 taip pat kitas negrqZintinai gautas lesas naudoja jas

perdavusio asmens nurodyiems (ei perduodamas Sias leSas asmuo dave tokius nurodymus)
tikslams. lstaiga tokias lesas laiko atskiroje s4skaitoje ir sudaro islaidq sqmatfu jei tai
numatya teises aktuose arba leias perdavgs asmuo to reikalauja.

100.Vie5oji istaiga i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq gautas lesas laiko istaigos atskiroje leiq
sqskaitoje.

101.Dalininkq turt4 perduot4 istaigai, istaiga naudoja ir valdo pagal sudarltas su dalininku
sutartis istatymq ir sutafiyse nustatlta tvarka ir tik istaigos [statuose numatytai veiklai
uztik-rinri.

iO2.lstaiga gali teises aktrl nustatyta tvarka parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti tik istaigos
nuosavybes teise priklausantl turt4

xvl. ISTAIGOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

103.lstaigos finansing veikl4 [statymq nustatyta tvarka kontroliuoja valstybes ar savivaldybiq
institucijos, Valstybine ir teritorines ligoniq kasos, su kuriomis istaiga yra sudariusi sutartis.
Kontroliuoti istaigos medicining veiklq turi teisQ Sveikatos prieii[ros [staigq istatyme
nurodJ'tos institucijos pagal savo kompetencijas. Sioms valstybes institucijoms istaigos
administracija privalo pateikti jq reikalaujamus su istaigos finansine ar medicinine veikla
betarpiSkai susijusius dokumentus.

XVII. ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS

l04.Iniciatywos teisq keisti [staigos lstatus turi istaigos administracija ir steigejas. [status keidia
visuotinis dalininkq susirinkimas dalyvaujandiq susirinkime dalininktl balsq dauguma.

I



Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 pakeisti istatus, suaiomas visas
pakeistq lstatq tekstas ir po juo pasiraSo visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo.

105. Pakeisti istatai isigalioja nuo iq iregistravimo juridiniq asmenq registre dGnos.

XVIII. FILIALU IR ATSTOVYBITJ STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO
TVARKA

106'Vie5qiq istaigq filialai ir atstovybes steigiami ir likviduojami visuotinio dalininko
(savininko) susirinkimo sprendimu.

XIX, INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKL,T PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

107.{staigos vadovas parengia ir pateikia eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq
finansiniq metq [staigos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vieSa. Bet kurio fizinio ar.luriainio
asmens reikalavimu, i.staiga turi sudaryti s4lygasjos buvein6je su Sia ataskaita susipaiinti.

108.[staigos veiklos ataskaitoje turi br]ti vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir pagal
jos veiklos tikslus kitoks poveikis.

XX. DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA

l09 Dalininkui raStu pareikalavus, istaiga ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos priv4lo sudaryti dalininkui galimybg susipaZinti ir (ar) pateikti Siq dokumentq fopijas:
istaigos istatq, metines finansines atskaitomybes ataskaitq lstaigos veiklos ataskaitq
auditoriaus i5vadq bei audito ataskaitq, visuotiniq dalininkq susirinkimq protokolq ar kit4
dokumentq, kuriais lforminti visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai, dalininkq sqra5q,
kitq istaigos dokumentg kurie turi bnti viesi pagal istatymus, taip pat dokumentg kuriaii
iforminti lstaigos vadovo sprendimai, jei Siuose dokumentoose neri komercines (gamybines)
paslapties. Dalininkas arba dalininkrl grup6, pateikusi istaigai jos nustatltos formos ra3ytini
lsipareigojimq neatskleisti komercines (gamybines) paslapties, turi teisg susipaZinti su visais
istaigos dokumentais. Atsisakym4 pateikti dokumentus istaiga turi iforminti rastu, jeigu
dalininkas to pareikalauja. Gindus del dalininko teises i informacii4 sprendZia teismas.

1 10.U2 informacijos pateikim4 istaigos dalininkams atsakingas [staigos vadovas.
1 i l.lstaigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

xxr. PRANESTMU rR SKELBTMV TVARKA
l l2.Pranesimai apie istaigos reorganizavim4 pertvarkymq likvidavim4 bei kitais [starymq

numat)'tais atvejais informacija paskelbiama respublikiniame laika5tyje ,,Lietuvos ry'tas., ir
juridiniq asmenq registro elektroniniame leidinyj e ,,Juridiniq asmenq vie5i praneiimai,.
istatymq nustatltais terminais ir tvarka.

XXII. VIESOSIOS ISTAIGOS RXORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR
LIKVIDAVIMAS

ll3.lstaigos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos sveikatos
Respublikos vie5qjq [staigq istatymuose nustatJta tvarka.

vykdomas Lietuvos Respublikos
prieZiuros lstaigq ir Lietuvos

fstatai pasiraSyti Kalvarijoje, 2014 m.
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fualiotas asmuo
(vardas, pavarde, A.V.)


