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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5oji istaiga Siauliq greitosios rnedicinos pagalbos stotis (toliau - fstaiga) yra Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos i5 Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe) turto lsteigta
vie5oji sveikatos prieZitiros istaiga, teikianti savo istatuose numatytas asmens sveikatos prieZilros
paslaugas pagal {staigai suteikt4 licencij4.

2. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,
Sveikatos prieZitros istaigq istatymu, Viesqiq istaigq istatymu, Sveikatos draudimo istatymu, kitais
istatymais, teises aktais ir Vie5osios istaigos Siautiq greitosios medicinos pagalbos stoties istatais
(toliau - fstatai).

3. {staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
turintis fikini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, savo antspaud4, s4skaitas bankuose.
fstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. fstaigos dalininkas
pagal {staigos prievoles atsako tik ta suma, kuriq ine5e i [staigos turt4. [staiga neatsako uZ dalininko
isipareigojimus.

4. [staigos steigejas ir savininkas (toliau - Steigejas (Savininkas) - Savivaldybe. Savininko
teises irpareigas igyvendinanti institucija- Siauliqmiesto savivaldybes taryba(toliau- Savivaldybes
taryba).

5. [staigos teisine forma - vietsoji istaiga..
6. [staigos pavadinimas - vie5oji istaiga Siauliq greitosios medicinos pagalbos stotis.
7. [staigos buveine: Yytauto g. 101, LT-77156 Siauliai.
8. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. fstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VETKLOS TTKSLAI, UZUaVTNIAI, SRTTYS IR RUSYS

10. Pagrindinis [staigos tikslas - teikti kokybi5kas asmens sveikatos prieZi0ros paslaugas,
skirtas gyvybei gelbeti ir i5saugoti.

11. Pagrindiniai [staigos veiklos uZdaviniai: pradeti teikti bfltinqj4 medicinos pagalbE
sergantiems arbasuZeistiems asmenims ir.ykio vietoje ir skubiai juos nugabenti i stacionaring asmens
sveikatos prieZiuros istaig4 (toliau - ASPD arbapatarti kreiptis i ambulatoring ASP[.

12. Pagindines [staigos veiklos sritys: orgaruzuoti ir teikti asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugas, kurias teikti teisg suteikia fstaigos veiklos licencija.

13. Pagrindines veiklos r[Sys:
13.1. greitosios pagalbos veikla - 86.90.40;
13.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese - 86.90.10;
13.3. niekur kitw nepriskirta asmenq aptamavimo veikla -96.09;
13.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas - 68.20;
13.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas - 85.59;
13.6. konsultacine verslo ir kito valdymo veikla (projektq rengimas, dalyvavimas kitq

institucijq projektuose, bendradarbiavimas su Salies ir uZsienio gydymo istaigomis) -70.22;
13.7. kitos istatymarns ir kitiems teises aktams neprieStaraujandios veiklos vykdymas, siekiant

[staigos tikslq.
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14. [staiga gall vykdyti ir kit4 istatymams bei kitiems teis6s aktams neprie5taraujandi4 veikl4,
siekdama [statuose nurodyq [staigos veiklos tikslq. fstaigos vykdoma veikla, kuriai reikalingi
leidimai (licencijos), gali buti vykdoma tik teises aktq nustatyta tvarka, gavus atitinkamus leidimus
(licencijas)

III SKYRIUS
ISTAIGOS YALDYMAS

15. [staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas fgyvendina per savo valdymo
organus.

16. {staigos valdymo organas yra administracija, o vienasmenis valdymo organas - [staigos
vadovas.

17. fstaigos administracija orgartizaoja ir valdo istaigos veikl4. Administracijos darbo
reglament4 tvirtina f staigos vadovas.

18. {staigos administracij4 sudaro vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris), kurio
funkcijas gali atlikti pagal sutarti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone.

19. [staigoje sudaromi kolegialls patariamieji organai: Stebetojq taryba" Gydymo taryba,
Slaugos taryba.

IV SKYRIUS
STEIGEJO (SAyININKO) KOMPETENCTJA, TEISES rR PAREIGOS

20. Steigejas (Savininkas) arba jo igaliotas asmuo sprendZia visus VieSqjq istaigq istatyme ir
Sveikatos prieZiiiros istaigq istatyme Steigejo (Savininko) kompetencijai priskirtus klausimus.

21. Steigejo (Savininko) ra5ytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo
sprendimams. [staigos vienintele dalininke yra Siauliq miesto savivaldybe.

22. Steigejo (Savininko) kompetencijas, teises ir pareigas nustato Vie5rjq istaigq istatymas.

V SKYRIUS
VISUOTINIO DALINII\IIq SUSIRINKIMO SUSAUKIMO IR SPRENDIMU

PRIEMIMO TVARKA

23. Visuotinio dalininko susirinkimo sprendimq priemimo tvarka:
23.1. visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq susirinkime

dalyvauj andiq dalininkrl balsq dauguma;
23.2. sprendimai del [staigos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq tvirtinimo, [staigos

pertvarkymo, likvidavimo ar likvidavimo at5aukimo priimami ne maZiau kup 213 visq susirinkime
dalyvauj andiq dalininkq balsq;

23.3. visuotiniame dalininkq susirinkime sprendiiamojo balso teisg turi visi [staigos
dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkq susirinkime turi vienq bals4;

23.4. lstugos vadovas ir kitq organq nariai, jeigu jie nera dalininkai, gali dalyvauti
visuotiniame dalininkq susirinkime be balso teises. Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq
pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

24. Visuotinio dalininko susirinkimo suSaukimo tvarka:
24.1. visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip kart4 per metus,

su5aukim4 atsako {staigos vadovas;
24.2.krelorienais metais per keturis mdnesius nuo [staigos finansiniq metq pabaigos turi ivykti

eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas. {staigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui privalo pateikti fstaigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq

[staigos veiklos ataskait4;

uz Jo
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24.3.lstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis

nebuvo susauktas Viesqiq istaigq [statyme nustatyta tvarka ir del to i teism4 kreipesi [staigos

dalininkas ar organo narys;
24.4. visuotiniai dalininkq susirinkimai turi blti protokoluojami.

VI SKYRIUS
AsMENS TAPIMo NAUJU DALININKU TVARKA; DALTNINKO TEISIV

PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA, DALININKU INASV PERDAVIMO
VIESAJAI ISTAIGAI TVARKA

25. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jei jis priimamas kaip dalininkas arba jei jis igijo
(paveldejgs, nupirkgs ar kitais bldais igrjEs) dalininko teises'

26. Asmuo priimamas kaip dalininkas tokia tvarka:

26.1. pagerdaujantis tapti dalininku asmuo pateikia [staigos vadovui praSym4 juo- tapti.

Asmens praSyme turi Unti rr*odyti duomenys apie ji (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,

gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai;juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas,

buveine, atstovo vardas, pavarde), i5reik5tas pritarimas [staigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens

numatomas lna5as i dalininkq kafital4, Sio ina5o dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte. ftai
numatomas ina5as - materialusis ar nematerialusis turtas eurais) ir ina5o perdavimo lstaigai terminas;

26.2. asmuo kaip dalininkas priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;

26.3. visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4 priimti dalinink4, pageidavqs

dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavqs [staigai savo pra5yme nurodytq ina54.

27. Dalininko teises igijgs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

27.1. apietai, kad igijo Oatininko teises, ra5tu prane5a [staigos vadovui ir kartu pateikia jam

dalininko teisiq igrjime liudijanti dokument4 ar jo i5raS4. Pranesime turi buti nurodyta: dalininkas,

kurio turetas dalininko ieises as*uo igrjo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji

vieta arba adresas korespondencijai;Juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine);

asmuo, igrjEs dalininko ieises (fiiinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamosios vietos

adresas * udr.r^ korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir
pavarde); dalininko teisiq igijimo data;- 

27.2. dalininku tapusio asmens inaSo ! dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises

perleidusio dalininko turetq ina5q vertg'
28. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus [statq 26.3 papunktyje nurodytus

veiksmus ar aalininto teises igijusiam asmeniui atlikus fstatq 27.1 paprnl<tyie nurodytus veiksmus,

[staigos vadovas per 2 darbo di.rur ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertE [ {staigos dokumentus,

atsiZielgdam* uiitinku*ai i [statq 26.3 papunkdio nuostatas ar 27.1 papunktyje nurodytuose

dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igijimo dat4 ir 27.2paptt*dio nuostatas.

29. Atlikus fsiatq 28 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo ina5q vertq

patvirtinantis dokumentas.
30. Dalininkas turi teisg:
30.1. dalyvauti ir balsuoti lstaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;

30.2. susip aiinti su [staigos dokumentais ir gauti informacij4 apie [staigos veikl4;

30.3. kreiptis ! teism4 su ieskiniu pra5ydamas panaikinti [staigos visuotinio dalininkq

susirinkimo ir kiq [staigos org*q sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organq

sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms istatymq nofinoms, {staigos fstatatns

arba protingumo ar s4Ziningumo principams;- 
30.i. kreiptis i t.ir*e suieskiniu praiydamas uZdrausti [staigos valdymo organ:rms ateityje

sudaryti sandoriuls, piirst**i*dius {staigos veiklos tikslams ar paieidLiandius [staigos valdymo

organo kompetencij4;
30.5. parduoii ar perleisti dailininko teises kitiems asmenims VieSqiq istaigg istatymo ir

istatymq, reglramentuo3andiq savivaldybirl turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustalrtais

atvejais ir bfldais.
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31. Apie ketirtim4 perleisti dalininko teises dalininkas turi ra5tu praneiti [staigos vadovui,

nurodydamur duo-.nis apie asmeni (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji

vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buvein6,

atstovo vardas, pavarde), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat apie perleidimo b[d4 ir
numatom4 sandorio dat4.

32. Siaulil+ miesto savivaldybe kaip vienintele [staigos dalininke dalininko teises perleidiia

pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
33. Dalininkq ina5ai {staigai perduodami tokia tvarka:

33.1. pinigai ineiami i [staigos s4skait4;

33.2.mateialusis irnematerialusis turtas [staigai perduodamas sura5antturto perdavimo akt4.

Aktq pasira5o turtq perduodantis asmuo (steigejas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo)

ir [staigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu {staigai pateikiama ir Sio turto vertinimo ataskaita

kuri turi blti sudaryta ne vdliau kaip prie5 6 menesius iki turto perdavimo [staigai. Turto vertinimas

atliekainas perduodamo turto savininko leSomis.

VII SKYRIUS
ISTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

34. [staigos vadovas i5renkamas vie5o konkurso b[du teises aktq nustatyta fvarka.
35. {staigos vadovE skiria i pareigas ir atleidliai5 jq, igyvendina kitas funkcijas, susijusias su

juridiniq asmeml vadovq darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka
Savivaldybes meras.

36. Darbo sutarti su {staigos vadovu sudaro ir nutraukia Savivaldyb0s meras. Apie [staigos
vadovo paskyrimE ar atleidim4 ir sutarties su juo pasibaigim4 kitais pagrindais ne veliau kaip per 5
kalendorines dienas privaloma prane5ti Juridiniq asmenq registro tvarkytojui.

37. [staigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo

sutartyj e nenustatyta kitaip.
38. [staigos vadovo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus

kvalifi kacinius reikalavimus.
39. {staigos vadovas privalo periodi5kai tobulinti vadovavimo fstaigai gebejimus. Privalomojo

tobulinimosi tvarka nustatyta Sveikatos apsaugos ministro isakyme.
40. fstaigos vadovo kompetencij ai priskiriama:
40.1. organizuoti fstaigos veikl4 ir veikti [staigos vardu palaikant santykius su kitais

juridiniais ir fiziniais asmeninis;
40.2. atstovauti fstaigai teisme ir kitose institucijose;
40.3. atidaryti ir uZdaryti s4skaitas bankq istaigose;
40.4. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;
40.5. tvirtinti fstaigos vidaus tvarkos taisykles ir [staigos rengiamus dokumentus;
40.6. {staigos vardu pasira5yti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti {staigos vadovo

tunkcijas;
40.7. nustatyti {staigos strukt[r4, darbuotojq etatus, Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaryti

ir nutraukti darbo sutartis su {staigos darbuotojais, nustatSta tvarka darbuotojus skatinti arba skirti
j iems drausmines nuobaudas, tvirtinti darbuotoj q pareigybiq apra5ymus ;

40.8. organizuoti vieSuosius konkursus filialq bei padaliniq vadovq pareigoms eiti ir tvirtinti
Siq konkursq nuostatus;

40.9. uZtikrinti fstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo s4lygas;

4O.lO. suderinus su fstaigos Stebetojq taryba,tvirtinti [staigos darbuotojq darbo apmokejimo

tvark4;
40.11. patvirtinti iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatynrs;
40.12. uZtikrinti [staigos buhalterines apskaitos organizavim4 ir apskaitos dokumentq

saugojim4;
40.13. atsakyti uZ veiklos ataskaitos parengim4, rengti [staigos veiklos planus;



40.14. prisiimti atsakomybg uZ finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4;

40.15. uZtikrinti perduoto pagal panaudos sutarti ir [staigos isigyto turto tinkam4 naudojim4

bei saugojim4;
40.16. prane5ti Steigejui (Savininkui) apie ivykius, turindius esminds reik5mes fstaigos

veiklai;
40.17. teikti klausimus svarstyti fstaigos Steigejui (Savininkui);
40. 1 8. igyvendinti Steigej o (Savininko) priimtus sprendimus;
40.19 . atsakyti uZ informacijos apie [staigos veikl4 pateikim4 visuomenei, vie5os informacijos

paskelbim4;
40.20. atsa$rti uZ [staigos dalininkq apskait4, visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4 ir

praneiim4 dalininkams apie ivykius, turindius esmines reik5mes [staigos veiklai;
40.21. atsalqrti uZ kitus veiksmus, kurie yra vadovui priskirti teises aktuose ir [staigos

fstatuose.
41. Su |staigos vadovu gali btrti sudaryta jo visi5kos materialines atsakomybes sutartis

vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis. Darbo gindai tarp [staigos vadovo ir fstaigos nagrinejami
teisme.

42. lstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, [statais,
Steigejo (Savininko) arba jo igalioto asmens sprendimais irpareigybes apra5ymu.

VIII SKYRIUS
KOLEGIALIV ORGANV KOMPETENCIJA, JU RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA

43. {staigos veiklos vie5umui uZtikrinti yra sudaromas kolegialus patariamasis organas -
Stebetojq taryba. Stebetojq taryba sudaroma penkeriems metams i5 penkiq nariq: dviejq fstaigos
Steigejo (Savininko) bendru sprendimu paskirtq atstovq, vieno Savivaldybes tarybos paskirto
Savivaldybes tarybos nario, vieno Savivaldybes tarybos paskirto visuomends atstovo, vieno [staigos
sveikatos prieZiflros specialistq profesiniq s4jungq deleguoto atstovo.

44. Jei {staigoje nera veikiandios profesines sqjungos, atstov4 deleguoja [staigos darbuotojrl
visuotinis susirinkimas.

45. I Stebetojq tarybqnegali ieiti asmenys, kurie dirba fstaigos administracijoje, Valstybineje
ar teritorineje ligoniq kasose, taip pat sveikatos draudimo imoneje.

46. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus, apie tai
raStu ispejgs Stebetojq tarybqir ji delegavusi4 institucrj4 ne veliau kaip prieS 14 kalendoriniq dienq.

47. Stebetojq tarybos narys gali bfiti at5auktas i5 Stebetojq tarybos:
47.1. jo ra5ti5ku parei5kimu;
47.2. nstitttcijos, delegavusios savo atstov4 i Stebetojq taryb+ sprendimu;
47.3. [staigos darbuotojq visuotinio susirinkimo i5rinktas atstovas - darbuotojq visuotinio

susirinkimo nutarimu;
47.4. lstaigos sveikatos prieZirlros specialistq profesines sqjungos nutarimu, jeigu ji buvo

delegavusi savo atstovq.
48. Vietoje atsistatydinusio ar at5aukto Stebetojq tarybos nario jipaskyrg asmenys (institucija)

skiria nauj4 nari.
49. Stebetojq tarybos kompetencija:
49.1. analintoti fstaigos veikl4;
49.2. i5klausyti ir ivertinti [staigos vadovo parengt4 metines veiklos ataskait4;
49.3. suderinti [staigos vadovo pateikt4 darbuotojq darbo apmokejimo tvark4.
50. Su Stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma.
51. Kita Stebetojrl tarybos veikJa, Stebetojq tarybos nariq pareigos ir teises nustat;rtos

Stebetojq tarybos tvirtinamuose Stebetojq tarybos darbo nuostatuose.
52. {staigos Gydymo taryba sudaroma penkeriems metams i5 [staigos gydytojq, visuomenes

sveikatos ir slaugos specialistq, turindiq auk5taj! i5silavinim4, fstaigos vadovo isakymu. Gydymo

tarybai pirmininkauja [staigos vadovas arba jo igaliotas administracijos darbuotojas. Gydymo taryba
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veikia pagal [staigos Vadovo patvirtintq darbo regramentE, kuris gali btti keidiamas Gydymo tarybos

nariq si[lymu.
53. Gydymo tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas' |staigos vadovas gali atsaukti

Gydymo tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:

53. 1. nutraukus darbo sutarti [staigoje;
53.2. Gydymo tarybos nario pra5ymu'

54. GydYmo tarYbos komPetencija:

54.1. svarstyti asmens ,rJikutos prieZifrros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

54.2. periodiStui rengti klinikines konferencijas ir seminarus;

54.3. svarstyti naujq}mens sveikatos prieziiros technologrjq ir pirmaeiles irangos isigijimo

klausimus;
54.4. siulyti [staigos vadovui sudaryti [staigoje gydyttl pacientq. mirdiq' epidemiologijos

klausimq nagrinejimo ir kitas su asmens sveikatos prieZi[ra susijusias komisijas;

54.5. analizuoti gydyrno kokybq ir klaidas;

54.6. tikrinti lstligos vadovi isakymq ir nurodymq vykdymQ, kulpti. ir analizuoti [staigos

strukt[riniq padaliniq bei Individualius darbuotojq pasillymus ir rekomendacij as;

54.7. analintoii specialisrq dalykines k atifri.acijos bfiklg ir teikti [staigos vadovui pasiulymus

del bfltinqiq specializacijq, kvalifikacijos tobulinimo;
54.g. svarstyti strukmriniq padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus, atsiZvelgiant i

statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius;
54.9. aptarti pradedandiq dirbti gydytojq ruosimqsi praktinei veiklai;

54.10. nagrineti sanitarinio epiie*iotoginio reZirno problemas, analizuoti tyrimq ir gy9ymo

planq vykdym+, sutartiniq isipareigojimq bei programq vykdym4, svarstyti medicinines

dokumentacijos pildymo kokybes klausirnus.

55. GydymoiaryUa svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobfldZio pasi[lymus

[staigos vadovui. Jei {staigos vadovas su pasitlymu nesutinka, Gydymo taryba turi teisg ji pateikti

[staigos Savininkui.
56, {staigos Slaugos taryba sudarorna penkeriems metams [staigos vadovo isakymu i5 fstaigos

slaugos ,p""iutiitq. Slau-gos tarybai pirminintauja {staigos vadovas arba jo igaliotas administracijos

darbuotojas.
57. Slaugos tarybos nariq skaidius nereglarnentuojamas. [staigos vadovas gali atsaukti

Slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:

57.1. nutraukus darbo sutarti lstaigoje;
57.2. Slaugos tarybos nario pralynnu'

5g. Slaugos tarybasavo darb4 organizuoja pagal [staigos vadovo patvirtint4 darbo reglament4,

kuris gati btrti keidiamas Slaugos tarybos nariq siulymu'

59. Slaugos tarYbos komPetencija:
59.1. svarstyti pacientq ,Luogo, organizavirno ir tobulinimo klausimus, sitrlyti perspektyvias

pacientq slaugymo kryptis, numatyti jq realizavimo btidus;

59.2. anatintoii ,iu.rgo, 
-darbuotojq 

kvalifikacdos kelimo poreikius ir sifllyti ivairias

kvatifikacijos kelimo formas;
59.3. dalyvauti organizuojant slaugos studentq praktik4, teikti pasitlymus jai tobulinti' 

-

60. Slaugos taryba svarstomais klaisimais gaUliit<ti pasi[lymus_{staigos vadovui. Jei vadovas

nesutinka ru puriUty*lr, Slaugos tarybaturi teisq pateikti savo sillym4 fstaigos Savininkui'

61. Gydymo tarybos ii Slurrgo, tarybos nuostatus tvirtina fstaigos vadovas'

62. fstaigoje sudaroma ue{i,c-r!gq elikos komisija, kuri \9ntroliuoja, kaip laikomasi

medicinos etikos reikalavimq. Irtrig; Meaicinos etikoi komisij4 sudaro ir jos veiklos

nuostatus tvirtina lstaigos ,udoiur, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos

patvirtintais Pavyzdiniuir h.aicino s etiko s komisij o s nuo statai s'

63. Patariamqiq organq - Stebetojq tarybos, dydymo tarybos, Slaugos tarybos - nariams uZ

darb4 nemokama.
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IX SKYRIUS
ISTAIGOS TETSES IR PAREIGOS

64. Vykdydama {statuose numaf;rt4 veikl4, fstaiga turi teisg:

64.1. tureti s4skaitas bankuose;
64.2.tueti savo Zenkl4;
6,1.3. pirkti arkitokiais bfidais isigyti savo veiklai reikaling4turt4, naudoti, valdyti, disponuoti

juo istatymq, kiq norminiq teises akq ir Istatq nustat;rta tvarka;
64.4. teikti ir gauti parirm4, paveldeti pagal testament4;

64.5 . sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigoj imus;
64.6. steigti ne pelno organizacijq asociacijas, stoti i jas, tarp jq ir tarptautines, ir dalyvauti jq

veikloje;
64.7. natdoti {staigos lesas [statuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
64.8. skelbti konkursus, susijusius su |staigos veikla, ir juos organizuoti;
64.9. teises aktq nustagrta tvarka teikti mokamas paslaugas.

65. [staiga privalo:
65.1. uZtikrinti bfltinqi4 medicinos pagalb4;
65.2. igyvendinti biitin4sias visuomends sveikatos prieZilros priemones pagal Sveikatos

apsaugos ministerijos patvirtint4 s4ra5g;

65.3. teikti tik tas asmens sveikatos prieZifros paslaugas, kurios nurodytos fstaigai i5duotoje
licencijoje;

65.4. sudaryti Sveikatos prieZiuros istaigq civilines atsakomybes uZ pacientams padarytqialq
privalomojo draudimo sutartis;

65.5. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Lal4, padaryt4 paciento
sveikatai teikiant sveikatos prieZifiros paslaugas;

65.6. naudoti tik tas sveikatos prieZilros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos
ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi btti itraukti i Medicinos
gaminiq registr4, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

65.7 .lakytis sveikatos apsaugos ministro reglamentuotq reikalavimq naudojamai techninei ir
programinei irangai;

65.8. pildyi ir saugoti greitosios medicinos pagalbos kvietimo korteles, elektronini pacientq
korteliq hxnalq bei kit4 dokumentacij4 ir teikti informacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir
kitoms istaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

65.9. saugoti paciento medicining paslapti, i5skyrus atvejus, kai {staiga privalo pateikti
informacij4 apie pacientq arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jo sveikatos btiklg b[tq
teikiama;

65.10. nustatlrta tvarka vykdyti buhaltering apskait6 teikti finansing-buhaltering ir statisting
informacij 4 valstybes institucij oms ir f staigos Stei gejui (Savininkui);

65.1 1. moketi mokesdius istatymrtr ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;
65.I2. informuoti teises aktq nustatytatvarkaSveikatos apsaugos ministerij4, [staigos Steigej4

(Savinink$ apie {staigoje ivykusius vidaus infekcijq atvejus ir protr[kius, kitus Zalos pacientq
sveikatai padarymo atvejus;

65.13. uZtikrinti lygias pacientq teises i teikiamas sveikatos prieZiuros paslaugas;
65.14. tureti vidaus tvarkos taisykles ir uZtikrinti, kad jos bEtq prieinamos pacientams

susipaZinti;
65.15. [staigos paslaugas organizuoti teises aktr] nustat]4a tvarka.
66. [staiga gali tureti kitq teisir] ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

istatymams, kitiems teises aktams, fstaigos steigimo dokumentams, [statams ir veiklos tikslams.
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. X SKYRIUS
ISTArcos ruRTAS, LESU Sar.rrNrAI, JU PASKIRSTYMAS IR NAUDOJTMAS

67. [staigos leSq Saltiniai:
67.1. Pnvalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo le5os pagal sveikatos prieZiflros

sutartis su Valstybine ar teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos draudirno

istaigomis;
67.2. Steigejo (Savininko) skirtos le5os;
67.3. valstybes ir savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
67.4. valstybes ir savivaldybes sveikatos fondq 1e5os, skirtos sveikatos programoms

furansuoti;
67.5. Europos S4jungos strukffiriniq fondq ir valstybes investicijq programq leSos;

67.6.Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
67.7. leSos, gautos i5 fiziniq irjuridiniq asmenq, pagal sutartis uZ suteiktas mokamas paslaugas

ar sutartinius darbus;
67.8. leSos, gautos kaip parama, dovana, pagal testamentq;
67.9. skolintos le5os;
67.10. pajamos uZ parduot4 ar i5nuomot4 {staigos turtq;
67.11. kitos teisetai igytos leSos.

68. Le5as, gautas kaip param+,taip pat pagal testamentq, fstaiga naudoja paramos teikejo arba
testatoriaus nurodymu {statuose numatytai veiklai. Sios le5os ir leSos, gautos i5 valstybes ir
S avivaldybes, laikomos atskiroj e f stai gos s4skaitoj e.

69. {staigos le5os skirstomas tokia tvarka:
69. I . [statuose numatSrtai veiklai ir isipareigoj imams igyvendinti;
69. 2. istatymq nustatytiems biudZeto mokesdiams ;
69.3. [staigos personalo kvalifikacij ai kelti;
69.4. naujoms sveikatos prieZiflros technologijoms isigyti ir idiegti;
69.5. patalpq remontui;
69.6. [staigos darbuotojq kulhrrinems ir socialinems reikmems;
69.7.lstaigos darbuotojq vienkartindms i5mokoms, paskatinimo premijoms ir materialinei

pagalbai nelaimes atveju.
70. {staigos le5os gali bfrti naudojamos [statuose numatytai ir istatymq neuidraustai veiklai.
71. fstaigos gautos pajamos negali btiti skiriamos Steigejui (Savininkui).
72.lstaigos turtq sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama,

turtas, gautas pagal testament4, finansiniai iStekliai ir kitas su fstaigos veikla susijgs teisetai igytas
turtas.

73. Steigejas (Savininkas) turtq [staigai perduoda panaudos pagrindu istatymo ir Vyriausybes
ar jos iga(otos institucijos nustatyta tvarka.

Q![staiga ilgalaikimaterialqji turt4 parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti, taip pat laiduoti ar
garantuoti juo kitq subjektq prievoliq ivykdym4 gali tik ra5ti5kai leidus fstaigos Steigejui (Savininkui)
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.

75. lstaiga, pardavusi susidevejusi ar jos veiklai nereikaling4 materialqii turt+ ir vertybes,
gautas pajamas naudoja fstatuose nustatSrta tvarka.

XI SKYRIUS
ISTATGOS VETKLOS KONTROLE

76. Valstybes ir savivaldybiq kontroles institucijos turi teisg istatymq nustatlrta tvarka tikrinti
{staigos veikl4.

77. [staiga, vykdydama asmens sveikatos prieZiuros paslaugq kokybes uZtikrinimo veiklq,
organizuoja vidaus medicinini auditq {staigos veiklai ir paslaugq kokybei vertinti ir gerinti.

78. fstaigos buhaltering apskait4 tvarko buhalterija.
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79. Pasibaigus finansiniams metams, {staigoje turi b[ti patikrinta buhalterine apskaita ir

metiniq finansiniq it*t uiq rinkinys. Tai atlieka auditorius ar auditoriq imone. Auditoriaus rinkimo

tvark4 nustato Steigejas (Savininkas) arba jo igaliotas asmuo'
g0. [staigo-s 

"*"iirrg 
veiklos ataskaita ir finansiniq ataskaitq rinkini wirtina Steigejas

(Savininkas) ar jo lgaliotas asmuo.

XII SKYRJUS

ISTATGOS rrLrALU STErcrMo rR JU yEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

81. Sprendimus del [staigos filialq steigimo, jq veiklos nutraukimo (likvidavimo), filialo

nuostatq wiriinimo priima lstai[os Steigejas (Savininkas) ar jo igaliotas asmuo. fstaigos filialq

skaidius neribojamas.
82. Be kiq istatymq ar fstaigos vadovo nustatytq reikalavimq, nuostatuose turi buti nurodyta

filialo:
82.1. pavadinimas;
82.2. buveine;
82.3. veiklos tikslai;
82.4. vadovo kompetencija;
82.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
82.6. informacija apie [staig4.
83. Filialui leidZiama tureti s4skaitas. Filialo turtas ir Ekines operacijos itraukiamos ilstaigos

finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius, taip pat i atskir4 filialo apskait4 bei finansiniq

ataskaitq rinkini ir biudZeto vykdymo ataskaiq rinkini (ei atsiskaityti uZ finansavimo panaudojim4

numatyta teises aktuose).
84. Dokumentq projektus filialo steigimo ir likvidavimo klausimais rengia {staigos vadovas.

85. Filialo vadovas yra pavaldus {staigos vadowi.
86. Filialas registruojamas ir iSregistruojamas istatymq nustatyta tvarka

XIII SKYRIUS

ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

87. [staiga gali brti reorganizuojama ir likviduojama Civilinio kodekso, Vie5qjq istaigq

istatymo, Sveikatos prieZiiiros istaigq istatymo ir kitq teisds aktq nustafrta tvarka.

xIV SI(YRIUS
VIESV PRANESIMV IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

88. Kai [staigos prane5imai turi buti paskelbti viesai, jie skelbiami taikra5tyje ,,Siauliq kraitas"

ir (arba) V[ Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenq vie5i

prane5imai".
89. Kiti {staigos prane5imai Steigejui (Savininkui) ir kitiems asmenims siundiami

registruotu lai5ku arba lteiliiami pasira5ltinai, arba elektroniniq rySiq priemonemis. Kai prane5imai

Steigejui (Savininkui) siundiami registruotu lai5ku, jie siundiami adresu, kuri Steigejas (Savininkas)

yra nurodgs [staigai. Skub[s praneSimai gali bUti perduoti elektroniniq ry5iq priemondmis, o

originalai t4 padiq dien4 i5siundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami pasira5ytinai.

90. UZ prane5imq i5siuntim4laiku ar jq iteikim4 pasira5ytinai atsako [staigos vadovas.

XV SKYRIUS
IMORMACIJOS APIE ISTATGOS VErI04 PATEIKIMO SAVTNTNKUT IR

VISUOMENEI TVARKA

91. Steigejo (Savininko) rastisku reikalavimu ne veliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo

reikalavimo gu*r1rno di.r,o. [staigos dokumentai Steigejui (SavininkPi) pateikiami susipaZinti fstaigos
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darbo valandomis fstaigos buveineje ar kitoje [staigos vadovo nurodytoje vietde, kurioje dokumentai
yra saugomi. Siq dokurnentq kopijos Steigejui (Savininkui) gali Uiti siuneiu*os registruotu lai5ku
adresu, kur[ Steigejas (Savininkas) yra nurodgs [staigai, arba elektroniniq rySiq priemonOmis, arba

iteikiamos pasira5ytinai.
92. [staigos dokumentai, jtl kopijos ar kita infonnacija Steigejui (Savininkui) pateikiama

neatlygintinai.
93. [staigos veiklos ataskaita ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio Steigejo (Savininko)

susirinkimo tud bflti pateikta Juridiniq asmenq registui ir paskelbta [staigos interneto svetaineje.
94. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato Steigejo (Savininko)

susirinkimas, skelbiama [stai gos interneto svetainej e.
95. Tretiesiems asmenims turi brlti sudarytos sqlygos susipaZinti su [staigos veiklos ataskaita

ir kita visuomenei pateikiama informacija {staigos buveineje {staigos darbo valandomis.

XW SI(YRIUS
ISTATU I(EITIMO TVARKA

96. fstatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodltosios Viesqiq istaigq istatyme ir Sveikatos
prieZiE"ros istai gq i statyme.

97. Paai5kejus, kad fstatuose yra nuostatq, prieStaraujandiq Vie5qiq istaigq istatymui ir kitiems
istatyrnams, [statai turi b[ti pakeisti.

98. Pakeistus [status tvirtina Steigejas (Savininkas) arba jo igaliotas asmuo.
99. fstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridiniq asmenrl registrui per Se5is

menesius nuo jq pasiraiymo dienos.

XYII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100' [statai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi [staiga savo veikloje.
101. lstatai ir jq pakeitimai galioja tik juos iregistravus istatymq nustatyta rvarka Juridiniq

asmenq registe.
102- Jei kokie nors teisiniai santykiai ar teisines situacijos ndra sureguliuoti [statq, tuomet

taikomi atitinkamus santykius reguliuojantys teises aktai.
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