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JTJRIDII.]IIIJ ASMENU REGISTRE

PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybes tarybos
2020m.lapkridio 5 d. sprendimuNr. T-421

VIESOSTOS ISTAIGOS srAULIq] GRETTO SrOS MEDICINOS PAGALBOS
STOTIES ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vie5oji istaiga Siauliq greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - [staiga) yra Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos i5 Siauliq miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe) turto ir lelq
isteigta vie5oji sveikatos prieZitros istaiga, teikianti savo istatuose numat;rtas asmens sveikatos
prieZilros paslaugas pagal {staigai suteikt4 licencij4.

2. [staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu
(toliau - Vietos savivaldos istatymas), Lietuvos Respublikos sveikatos prieZitrros istaigq istatymu
(toliau - Sveikatos prieZifiros istaigq istatymas), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu,
Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymu (toliau - VieSqjq istaigq istatymas), Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais (toliau - istatymai),
teises aktais ir Siais Vie5osios istaigos Siauliq greitosios medicinos pagalbos stoties istatais (toliau

- {statai).
3. [staiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,

turintis [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kumq, savo antspaud4, s4skaitas bankuose.

{staiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. [staiga neatsako pagal

dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal fstaigos prievoles, i5skyrus istatymuose arba

{statuose numatytus atvejus.
4. [staigos steigejas ir savininkas - Savivaldybd (kodas 111109429), adresas: Vasario 16-

osios g. 62,LT-76295 Siauliai. Savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Savivaldybes
taryba. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos igaliotas asmuo - Savivaldybes
meras.

5. [staigos teisine forma - vie5oji istaiga.
6. [staigos pavadinimas - vie5oji istaiga Siauliq greitosios medicinos pagalbos stotis.

fstaiga iregistruota Juridiniq asmeil+ registre, kodas 145370763.
7. {staigos buveine: Vytauto g. 101, LT-77156 Siauliai. {staiga turi interneto svetaing,

atitinkandiE teises aktq nustatytus reikalavimus. Sprendim4 del [staigos buveines keitimo priima
Savivaldybes taryba.

8. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI,IILOTVINIAI, SRITYS IR RUSYS

9. Pagrindinis {staigos veiklos tikslas - teikti kokybi5kas asmens sveikatos prieZilros
paslaugas, skirtas gyvybei gelbeti ir i5saugoti

10. Pagrindiniai fstaigos veiklos uZdaviniai: pradeti teikti b[tin4j4 medicinos pagalb4

sergantiems arba suZeistiems asmenims ivykio vietoje ir skubiai juos nugabenti i stacionaring asmens

sveikatos prieZilros istaig4 (toliau - ASPD arba patarti kreiptis i ambulatoring ASP[.
11. Pagrindines [staigos veiklos sritys (veiklos ruSys pagal Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. fsakyrnu Nr. D{-226
patvirtint4 Ekonomines veiklos miiq klasifikatoriq) :

11.1. greitosios pagalbos veikla - 86.90.40;
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11.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese - 86.90.10;

1 1.3. niekur kitur nepriskirta asmenq aptarnavimo veikla - 96.09;

11.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas - 68.20;

11.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas - 85'59;

11.6. konsultacine verslo ir kito valdymo veikla (projektq rengimas, dalyvavimas kitq

I
i (licencijas).

{ III SKYRIUS
ISTAIGOS VALDYMAS

14. [staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo

organus: visuotin! Juii"iotq susirinkim4 ir vienasmenivaldymo organQ - [staigos vadov4'

15. [staigos steigeja, vienintele dalininke ir savininke yra Savivaldybe.

16. Savininko *Lu fgalioto atstovo ra5ti5ki sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq

institucijq projektuose, bendradarbiavimas su Salies ir uZsienio gydymo istaigomis) - 70'22'

id.-lrtuigu savo tikslams pasiekti organizuoja ir teikia asmens sveikatos prieZiflros paslaugas,

kurias teikti teisg suteikia |staigos veiklos licencija'

13. [staiga gati vytayti ir kit4 istatymams, kitiems teises aktams neprie5taraujandi4 veikl4,

siekdama [statuose .rrroaytl [staigos veiklos tikslo. {staigos vykdoma veikla, kuriai reikalingi

leidimai (licencijos), gali buti vykdoma tik teises aktq nustatyta tvarka gavus atitinkamus leidimus

susirinkimo sprendimams'
17. Savininko arba igalioto

istatymas, Vie5qiq istai gq istatymas,

atstovo teises ir pareigas nustato Sveikatos prieZi[ros istaigq
Vietos savivaldos istatymas, {statai ir kiti teises aktai'

IV SI(YRIUS
SAYININKO KOMPETENCIJA IR SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

1g. Savininkas arba igaliotas atstovas sprendZia visus Sveikatos prieZifiros istaigq istatyme ir

Vie5qjq lstaigq istatyme vlsuotinio dalininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus'

Savininko kompetencijos nesiskiria nuo VieSqiq lstaigq istatyme ir Sveikatos prieZi[ros istaigq

istatyme nustatyto s visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencij os.

19. Savininko sprendimq priemimo tvarka yra nusta[ta ir nesiskiria nuo Vietos savivaldos

istatyme nustatytos Savivaldybes tarybos ir Savivaldybds mero priimamq sprendimq tvarkos.

V SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA, DALININKO TEISIU PERLEIDIMO

KITIEMS ASMENTMS TVARKA, DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI
TVARKA

20. Fizinis ar juridinis asmuo gali tapti nauju dalininku, priimamas dalininku arba igijqs

(paveldejgs, nupirkgs ar kitais bldais igrjqs) dalininko teises'

21. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

Zl.l. pagerdaujantis tapti dalininku asmuo pateikia lstaigos vadovui pra5ym4 juo tapti.

Asmens pra5yme turi UUti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, asrnens kodas (kai

asmuo jo neturi - gimimo data), gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens

pavadinimas, teisiie forma, f.oaar, buveing atstovo vardas, pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo

neturi - gimimo data), isreikstas pritarimas [staigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas

fna5as ! i'alininkq tcapitata, Sio inaso dydis (kai numatomas ina5as - pinigai) ar verte (kai numatomas

inaSas - materialusis ar nematerialusis turtas eurais) ir lnaSo perdavimo lstaigai terminas;

21.2. asmuo kaip dalininkas priimamas Savininko sprendimu;

21.3. Savininkui priemus spiendim4 priimti dalinink4, pageidavqs dalininku tapti asmuo juo

tampa, perdavgs [staigai savo pra5yme nurodyt4 ina54'
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22. Dalininko teises igrjEs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

22.1. apie tai, kad igijo dalininko teises, ra5tu prane5a [staigos vadovui ir kartu pateikia jam

dalininko teisiq igrjime liudijanti dokument4 ar jo iSraSq. Jeigu pateikiamas dokumento i5ra5as, jame

turi bfiti nurodytos dalininko teisiq igijimo sandorio Salys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat

dalininko teises perleidusio dalininko ina5q i dalininkq kapital4 vertd, jeigu ji nurodyta dalininko
teisiq igrjimq liudijandiame dokumente. Pranesime turi b[ti nurodyta: dalininko teises perleidgs

dalininkas (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas (kai asmuo jo neturi - gimimo data);

juridinio asmens pavadinimas); dalininko teises igrjEs asmuo (fizinio asmens vardas, pavarde, asmens

kodas (kai asmuo jo neturi - gimimo data), gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;
juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde); dalininko teisiq igijimo
data;

22.2. dalininku tapusio asmens ina5o i dalininkq kapital4 verte atitinka dalininko teises

perleidusio dalininko turetq inaSrtr vertg.
23. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus [statq 21.3 papunktyje nurodytus

veiksmus ar dalininko teises igijusiam asmeniui atlikus [statq 22)papu*tyje nurodytus veiksmus,

[staigos vadovas per 2 darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i [staigos dokumentus,

atsiZvelgdamas atitinkamai i [statq 27.3 paEtnkdio nuostatas ar 22.1 papunktyje nurodytuose

dokumentuose nurodyt4 dalininko teisiq igijimo dat4 ir 22.2 papu*dio nuostatas.

24. Atlikus [statq 23 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui i5duodamas jo ina5q vertg

patvirtinantis dokumentas.
25. [staigos dalininkas, igrjEs dalininko teises i5 kito [staigos dalininko, taip pat kitas asmuo,

igijgs dalininko teises, apie tai raitu prane5a [staigai. Prane5ime turi b[ti nurodytas {staigos dalininko
teises pardavgs ar kitaip perleidgs dalininkas (fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas;juridinio
asmens pavadinimas) ir perleidZiamas dalininko teises igtjEt dalininkas (fizinio asmens vardas,

pavarde, asmens kodas;juridinio asmens pavadinimas) ar kitas dalininko teises igtjgs asmuo (fizinio
asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai;
juridinio asmens pavadinimas, buveine, kodas, atstovo vardas ir pavarde), taip pat dalininko teisiq

igijimo data. Kartu su pranesimu pateikiamas ir dalininko teisiq igtjimq liudijantis dokumentas ar jo
iSraSas. Jeigu pateikiamas dokumento i5ra5as, jame turi bflti nurody'tos dalininko teisiq igijimo
sandorio Salys, sandorio objektas, sandorio data, taip pat dalininko teises perleidusio dalininko ina5q

i dalininkq kapital4 vert6, jeigu 5i vertd nurodyta dalininko teisiq igtjimq liudijandiame dokumente.
26. Savininkas kaip vienintelis [staigos dalininkas dalininko teises perleidZia kitiems

asmenims VieSqjq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto
valdymq, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir bldais.

27. Dalininkq [naSai [staigai perduodami tokia tvarka:
27.1. pirugai ine5ami i [staigos s4skait4;
27 .2.mateialusis ir nematerialusis hrrtas |staigai perduodamas sura5ant turto perdavimo akt4.

Akt4 pasiraSo turt4 perduodantis asmuo (savininkas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo)

ir {staigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu fstaigai pateikiama ir Sio turto vertinimo ataskaita,

kuri turi buti sudaryta ne veliau kaip pries 6 menesius iki tuno perdavimo lstaigai. Turto vertinimas
atliekamas perduodamo turto savininko le5omis.

28.lJZ duomenq apie |staigos dalininkus pateikim4 Juridiniq asmenrl dalyviq informacines

sistemos tvarkytojui atsakingas [staigos vadovas.

VI SKYRIUS
ISTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATSAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA IR

ATSAKOMYBE

29. {staigos vadovas - fizinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi istatymais ir kitais
galiojandiais teises aktais, Savivaldybes tarybos priimtais sprendimais, [statais ir [staigos vadovo
pareigybes apra5ymu.



' ,rqrlnrraq i nareiga ' konkurso b[du vadovaujantis Sveikatos' 30. [staigos vadovas i pareigas priimamas vreso

ap s augo s mini stro p atvirtintai s kvalitikacini ai s reikalavimai s.

31. [staigos vudorro priemimo ! pareigas vie5o konkurso nuostatus tvirtina Savivaldybes

taryba. Vie54 konkurs4 organizuoja Savivaldybds meras'

32. Sprendi*e def lrt"igos'vadovo prilmimo i par_eigas, jo atleidimo_arba at5aukimo i5 pareigq

priima savininko igaliotas urrri,ro - Savivaldybes meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau

- D*bo kodeksas), Istatq ir kiq teises aktq nustatyta tvarka.

33. [staigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos, jeigu Savivaldybds mero

sprendime nenustatYta kitaiP.
34. [staigos vadovas turi bflti nepriekaistingos reputactlos.

35. [staigos vadovo kvalifikacija turi atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintus

kvalifikacinius reikalavimus. [staigos ,udoru, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka privalo

periodi5kai tobulinti vadovavimo [stai gai gebej imus'

36. Be Darbo kodekse nustatytqtarbo sutarties pasibaigimo pagrindq, darbo sutartis su

[staigos vadovu taip pat nutraukiama priemus sprendim4 atsaukti ji i5 pareigq'

37. [staigo, *rudoru, gali btrti atsaukiamas i5 pareigq, jei Savininkas nepatvirtina lstaigos

vadovo ir (ar) [staigos veiklo-s ataskaitos, jei {staigos vadovas paleidhia tamautojo veiklos etik4,

jei jis praranda"n"pii"kui5tirrg4 reputacij4 ar kitaip prarandamas pasitikejimas juo.

38. [staigos vadovo at5aukimas iforminamas Savivaldybes mero potvarkiu'

39. Darbo gindai tarp [staigos vadovo ir {staigos nagrinejami istatymq nustatyta tvarka'

40. [staigos vadovo kompetencija ir atsakomybe:

40.1. planuoti ir organizuoti [staigos veiklE, kad b[tq atliekamos [staigos funkcijos,

igyvendinami nustatyti uZdaviniai ir pasiekti keliami tikslai;

40.2. atstovauti lstaigai teisme, valstybes ir Savivaldybes valdymo organuose ir santykiuose

su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4b.3. atidaryti ir uZdaryti [staigos s4skaitas bankq centruose;

40.4. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;

40.5. tvirtinti {staigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojq pareiginius nuostatus, [staigos

administracijos darbo ieglament4 ir kitus fstaigos rengiamus vidaus dokumentus;

+0.6. [staigo, uuidg pasiia5yi dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti [staigos vadovo

funkcijas;
40. 7. nustatyti darbuotojq pareigybes;

40.8. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti

darbuotojais;
4b.9. teises aktq nustat5rta tvarka darbuotojus skatinti arba

paZeidimus;
40.10. teises aktq nustatyta tvarka organizuoti vie5uosius konkursus filialq ir padaliniq vadovq

pareigoms eiti ir tvirtinti Siq konkursq nuostatus;

40.11. uZtikrinti [staigos darbuotojams saugaus darbo s4lygas;

40.12. suderinus su Siebetojq taryta, tvirtinti [staigos darbuotojq darbo apmokejimo tvark4;

40.13. patvirtinti [staigos iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus;

40.14. uZtitcrinti istailos buhalierines apskaitos organizavim4 pagal Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos lstatym4 ir apskaitos dokumentq saugojim4;

40.15. atsakyti uZ rtrut"girrio planavimo organizavim4 teises aktq nustatyta tvarka;

40.16. atsakyti uZ metiiiq finansiniq ataskaiq rinkinio ir veiklos ataskaitos parengim4 ir

pateikim4 kartu su auditoriaus isvada (tais awejais, kai finansiniq ataskaiq auditas atliktas) Juridiniq

asmeil+ registrui ir Savininkui;
4O.lT.uZtikrinti Savininko perduoto ir [staigos isigp'to turto tinkam4 naudojim4 ir saugojim4;

40.1g. atsakyti uZ metiniq finansiniq ataskaiq rinkinio, veiklos ataskaitos ir auditoriaus

iSvados (tais atvejais, kai finansiniq ataskaitq auditas attiktas) paskelbim4 {staigos interneto

svetaineje;

darbo sutartis su [staigos

bausti uZ darbo drausmds
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' ! 40.19. atsakyti uZ s4lygq tretiesiems asmenims susipaZinti su metiniq finansiniq ataskaitq

rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus iSvada (tais atvejais, kai finansiniq ataskaitq auditas atliktas)

f staigos buveineje sudarym4;

' 40.20. pranesti Savininkui arba igatiotam atstovui apie ivykius, galindius tureti poveiki
,' [staigos veiklos tgstinumui, veiklos pobldZiui ir mastui;

40.21. teikti klausimus svarstyti Savininkui arba igaliotam atstovui;
40.22. igyvendinti Savininko arba igalioto atstovo priimtus sprendimus;

40.23. atsakyti uZ [staigos dalininkq apskait4;

40.24. atsakyti uZ informacijos apie [staigos veiklq pateikim4 visuomenei, vie5os informacijos

paskelbim4;
40.25. uZtikrinti lstaigos dokumentq valdymE istatymq nustatyta tvarka, jq saugojim4;

40.26. dalyvaujant Savininkui, nustatyti teikiamq mokamq paslaugq kainas ir tvirtinti
apskaidiavimo metodikas, iSskyrus tuos atvejus, kai pagal istatymus ir kitus teises aktus jos

pacientams turi bflti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis istatymais ir kitais teises aktais

reguliuojamq kainq;
40.27. vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu, kitais

teises aktais, sukurti ir priZi[reti [staigos vidaus finansq kontrolg;
40.28. vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro isakymais, [staigoje teikiamq asmens

sveikatos prieZitros paslaugq kokybei uZtikrinti sukurti ir priZitreti vidaus medicinini auditE;

40.29. atsakyti uZ kitus veiksmus, kurie yra {staigos vadovui nurodyti teises aktuose ir

fstatuose;
40.30. tureti kiq teisiq ir pareigq, kurios nepriestarauja istatymams, kitiems teises aktams.

VII SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALU, PADALINIU VADOVU IR SVEIKATOS PRIEZIUROS

SPECIALISTV PRIEMIMO I DARBA TVARKA

41. [staigos padaliniq ir filialq vadovai i darb4 priimami vie5o konkurso b[du. VieSEii

konkurs4 organizuoja ir jo nuostatus tvirtina fstaigos vadovas.
42. fstaigos vadovas turi teisg organizuoti padaliniq ir filialq vadovq atestacij4.

43. [staigos padaliniq ir filialq vadovais gali bfti asmenys, kurie atitinka sveikatos apsaugos

ministro pawirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
44. [staigos vadovas negali dirbti ir [staigos padaliniq ir (ar) filialq vadovu.
45. [staigos padaliniq ir filialq vadovq teises ir pareigas nustato [statai ir pareiginiai nuostatai.

46. [staigos padaliniq, filialq vadovai ir fstaigos sveikatos prieZiflros specialistai i darba

priimami ir i5 darbo atleidZiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

VIII SKYRIUS
KOLEGIALIU ORGANV KOMPETENCIJA, JV RINKIMO IR ATSAUKIMO TVARKA

47. [staiga privalo tureti kolegialius organus: Stebetojq taryb4, Gydymo taryb4, Slaugos

taryb4.
48. Darbo teises nonnq nustatyta tvarka darbuotojq atstovais laikomi profesine sqiunga, darbo

taryba ar darbuotojq patiketinis.
49. Stebetojq taryba sudaroma penkerierns metams Sveikatos prieZiflros istaigq istatyme

nustatyta tvarka.
50. Stebetojq tarybos tikslai yra:
50.1. uZtikrinti [staigos veiklos vie5um4;
50.2. patarti [staigos Savininkui ir Savivaldybes tarybai fstaigos veiklos klausimais.
51. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus, apie tai

raitu lspejEs Stebetojq taryba ir ji delegavusi4 instituctjQ ne veliau kaip prie5 14 kalendoriniq dienq.

52. Stebetojq tarybos narys gali b[ti atiauktas i5 Stebetojq tarybos:
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52.1. jo ra5ti5ku parei5kimu;
52.2. institucijos, delegavusios savo atstovq i Stebetojq taryb4, sprendimu.
53. Vietoje atsistatydinusio ar at5aukto Stebetojq tarybos nario ji paskyrg asmenys (institucija)

skiria naujE nari.
54. Stebetojq tarybos funkcijos:
54.1. analintoti lstaigos veikl4 ir pateikti savo i5vadas, pasi[lymus [staigos administracijai;
54.2. i5klausli ir ivertinti [staigos vadovo parengt4 metines veiklos ataskait4, finansiniq

ataskaitq rinkinf , veiklos planus;
54.3. derinti fstaigos vadovo pateikt4 darbuotojq darbo apmokejimo tvark4.
55. Su Stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma. Stebetojq tarybos nariai uZ savo

veikl4 atsako istatymq nustatyta tvarka.
56. Kita Stebetojq tarybos veikla, Stebetojq tarybos nariq pareigos ir teises nustatytos

Stebetoj q tarybos tvirtinamuose Stebetojq tarybos darbo nuostatuose.
57. Gydymo taryba sudaroma penkeriems metams i5 [staigos padaliniq ir filialq gydytojq

fstaigos vadovo isakymu.
58. Gydymo taryba veikia pagal {staigos vadovo patvirtint4 darbo reglament4, kuris gali bflti

keidiamas Gydymo tarybos nariq sifilymu.
59. Gydymo tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas.
60. [staigos vadovas gali atSaukti Gydymo tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:
60.1. nutraukus darbo sutarti {staigoje;
60.2. Gydymo tarybos nario pra5ymu;
60.3. Gydymo tarybos siUlymu.
61. Gydymo tarybos funkcijos:
61.1' svarstyti asmens sveikatos prieZiflros organizavimo, tobulinimo klausimus;
61.2. peiodi5kai rengti klinikines konferencijas ir seminarus;
61.3' svarstyti naujq asmens sveikatos prieZiuros technologijq isigijimo klausimus;
62. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobtdZio pasi1lymus

fstaigos vadovui. Jei fstaigos vadovas su pasi[lymu nesutinka, Gydymo taryba turi teisg ji pateikti
Savivaldybei arba igaliotam atstowi.

63. Slaugos taryba sudaroma penkerierns metams [staigos vadovo isakymu iS fstaigos slaugos
specialistq.

64. Slaugos tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas.
65' [staigos vadovas gali at5aukti Slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:
65.1. nutraukus darbo sutarti fstaigoje;
65.2. Slaugos tarybos nario praiymu;
65.3. Slaugos tarybos siUlymu.
66. Slaugos taryba savo darb4 organizuoja pagal |staigos vadovo patvirtint4 darbo reglament4,

kuris gali blti keidiamas Slaugos tarybos nariq si[lymu.
67. Slaugos tarybos funkcijos:
67.1. svarstyti pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
67.2. sinlyti perspektyvias pacientq slaugymo kryptis ir numatyti jtlrealizavimo budus;
67'3. analizuoti slaugos darbuotojq kvalifikacijos kelimo poreikius ir si[l1ti ivairias

kvalifikacij os kdlimo formas;
67.4. dalyvauti organizuojant slaugos studentq praktik4, teikti pasi[lymus jai tobulinti.
68. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti pasi[lymus {staigos vadovui. Jei jis

nesutinka su pasi[lymu, Slaugos taryba turi teisg pateikti savo sillym4 Savivaldybei arba igaliotam
atstowi.

69. Gydymo tarybos ir Slaugos tarybos nuostatus tvirtina [staigos vadovas. Gydymo tarybai
ir Slaugos tarybai pirmininkauti negali [staigos vadovas, vadovo pavaduotojas, padalinio ir fiiialo
vadovas.

70. fstaigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
medicinos etikos reikalavimq. Medicinos etikos komisij4 sudaro ir jos veiklos nuostatus
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' ' tvirtina fstaigos vadovas, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Sveikatr

prieZitros istaigos medicinos etikos komisij os pavyzdiniais nuostatais.
71. Kolegialiq organq - Stebetojq tarybos, Gydymo tarybos, Slaugos tarybos - nariams t

, veikl4[staigospatariamuosiuoseorganuoseneatlyginama.
72. Savininkas neturi teises pavesti patariamiesiems {staigos organams sprgsti Savinink

kompetencijai Vie5qiq istaigq istatyme ir {statuose priskirtq klausimq.

IX SKYRIUS
ISTATGOS TURTAS, LESU Sar,rrNrAr rR LESV NAUDOJTMAS

73. |staigos turt4 sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parami
turtas, gautas pagal testamentE, finansiniai i5tekliai ir kitas su {staigos veikla susijgs teisetai ig1.tz
turtas.

74. Savininkas jam nuosavybes teise priklausanti ilgalaiki materialqii turt4 istatymq ir kit
teisds aktq nustatyta tvarka perduoda fstaigai.

75. fstaiga Savininkui priklausanti turtE gali nuomoti arba perduoti panaudai Savivaldybe
tarybos nustatyta tvarka.

76. [staiga Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra Savininko, perdavusi
turt4 patikejimo teise pagal patikejimo sutarti, raSytinis sutikimas, priima sprendimus del Savinink
nekilnojamqiq daiktq, kurie jam perduoti patikejimo teise pagal patikejimo sutartis, pripaiinim
nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.

77. [staigos le5q Saltiniai:
TT.l.Pivalomojo sveikatos draudimo ir Savanori5kojo sveikatos draudimo fondq biudZet

leSos;
77.2. valstybes ir savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
77.3. valstybes ir savivaldybes sveikatos fondq l65os, skirtos sveikatos programom

finansuoti;
77 .4. Europos S4jungos struktrlriniq fondq ir valstybes investicijq programq le5os;
77 .5. Liettxos ir uZsienio fondq asignavimai;
77.6. leSos, gautos i5 fiziniq irjuridiniq asmenq, pagal sutartis uZ suteiktas mokamas paslauga

ar sutartinius darbus;
77.7. leSos, gautos kaip parama, dovana, pagal testamentq;
77.8. skolintos leSos;
77.9. pajawros uZ parduot4 ar i5nuomot4 {staigos turtq;
77.10. palflkanos, mokamos uZ bankuose saugomas [staigos le5as;
77.11. kitos teisetai igytos leSos.

78. {staiga yra paramos gavejas. Le5as, gautas kaip param4,taip pat pagal testament4, [staig
naudoja paramos teikejo arba testatoriaus nurodymu {statuose numatytai veiklai. Sios le5os ir leSor
gautos i5 valstybes ir Savivaldybes, laikomos atskiroje [staigos s4skaitoje.

79. {staigos le5os naudojamos [statuose numatytai veiklai ir isipareigojimams vykdyti teise
aktq nustatyta tvarka.

80. fstaigos gautos pajamos negali buti skiriamos Savininkui.

X SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS KONTROLE

81. Valstybes ir savivaldybiq kontroles institucijos turi teisg istatymq nustatyta tvarka tikrin
{staigos veikl4. [staigos administracijaprivalo pateikti valstybes, savivaldybes kontroles institucijom
jq reikalaujamus, su {staigos veikla susijusius dokumentus.

82. [staiga Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka privalo organizuoti vidau
medicinini auditq.

I
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Auditoriq ar audito imong renka Savivaldybes vykdomoji institucija. Auditas atliekamas teises aktq,
reglamentuoj andiq audit4, nustatyta tvarka.

84. [staigos metine veiklos ataskaita ir finansinit] ataskaitq rinkinys pateikiami Savininkui.
85. |staigos vidaus kontroles tvarkE nustato Savininkas.

"! XI SKYRIUSi , 
ISTAIGoS FILIALU STEIGIMo IR Jv vEIKLoS NUTRAUKIMO TVARKA

' 86. fstaiga gali tureti filialq. Sprendimus del [staigos filialq steigimo, jq veiklos nutraukimo
(likvidavimo), filialo nuostatq tvirtinimo priima Savininkas. lstaigos filialq skaidius neribojamas.

87. Dokumentq projektus filialo steigimo ir likvidavimo klausimais rengia [staigos vadovas.
88. Filialo vadovas yra pavaldus [staigos vadovui.
89. Filialas registruojamas ir i5registruojamas istatymq nustatyta tvarka.

XtI SI(YRIUS
ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LII(UDAYIMAS

90. {staiga gali b[ti reorganizuojama ir likviduojama Civilinio kodekso, Vie5qiq istaigq
istatymo, Sveikatos prieZilros istaigq istatymo ir kiq teises aktq nustat5rta tvarka.

XIII SKYRIUS
vIESU PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

91. Kai - pranesimai turi bfiti paskelbti vie5ai, jie skelbiami V{ Registrq [staigos leidZiamame
elektroniniame leidinyj e,,Juridiniq asmenq vie5i prane5imai".

92. Informacija apie fstaigos veiklE skelbiama [staigos interneto svetaineje.
93.U2 pranesimq ir kitos informacijos paskelbim4laiku atsako fstaigos vadovas.

XIV SKYRIUS
INTORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO SAVININKUI IR

VISUOMENEI TVARKA

94. Savininko arba igalioto atstovo raSti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 kalendorines
dienas nuo reikalavimo gavimo dienos [staigos dokumentai Savininkui arba igaliotam atstovui
pateikiami susipaZinti {staigos darbo valandomis [staigos buveineje ar kitoje [staigos vadovc
nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siq dokumentq kopijos Savininkui arba igaliotam
atstovui gali bUti siundiamos registruotu laiSku adresu, kuri Savininkas yra nurodEs {staigai, arba

elektroniniq ry5iq priemondmis, arba iteikiamos pasiraSytinai.
95. |staigos dokumentai, jr+ kopijos ar kita informacija Savininkui arba igaliotam atstovui

pateikiama neatlygintinai.
96. [staigos veiklos ataskaita turi bflti pateikta Juridiniq asmeil+ registrui ir paskelbta {staigos

intemeto svetaineje.
97. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuri4 nustato Savininkas, skelbiame

f staigos interneto svetainej e.

98. Visiems asmenims turi bflti sudarytos s4lygos susipaZinti su [staigos veiklos ataskaita ir

kita visuomenei pateikiama informacija [staigos interneto svetaineje, taip pat [staigos buveineje

[staigos darbo valandomis.

XV SKYRIUS
ISTATU KEITIMO TVARKA
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99. [statai keidiami ir (ar) papildomi Savininko sprendimu, Civilinio kodekso, Vie5qlq istai
ir Sveikatos prieZitros istaigq istatymuose nustatyta tvarka.
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