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VIESOSTOS ISTAIGOS NAUJOSIoS AKMENES LIGoNINES
ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Vie5oji istaiga Naujosios Akmenes ligonine (toliau - Ligonine arba
{staiga) yra Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos i5 Akmenes rajono savivaldybes turto
isteigta ,i.So;i sveikatos
prieZiuros istaiga, teikianti sveikatos prieZifiros paslaugas pagal sutartis su uZsaklvais pagal
Ligoninci suteikt4 licencij 4.
2. Ligonine savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu,
Sveikatos sistemos, Sveikatos prieZilros istaigq, Viesqjq
istaigtl, Sveikatos draudimo ir kitais
Lietuvos Respublikoje galiojandiais istatymais, teisds aktais ir Siais
istatais.
3- Ligonine yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
turintis [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kumE, savo antspaud4, sqskaitas bankuose.
Ligonine pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.
{staiga neatsako
ui dalininko isipareigojimus. Ligonine yra paramos gureiur, kaip tai apibreLta
Lietuvos
Respublikos labdaros_ ir paramos istatyme. Ligonines dokumentuose, kuriuos ji naudoja turedama
santykiq su kitais subjektais, nurodoma pavadinimas ir teisind forma, buveine, juridinio asmens
kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie j4.
4. Ligonines savininkas - Akmenes rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe), kodas
I11100056. Ligonines savininko teises ir pareigas igyvendina Akmenes rajono savivaldybes taryba
arba teises aktq nustatyta tvarka - Savivaldybes administracijos direktorius.
5. Ligonines teisine forma - vie5oji istaiga.
6. Ligonines pavadinimas - viesoji istaiga Naujosios Akmenes ligonine.
7. Ligonines buveine: Zemaitiios g.6, LT-85138 Naujoji AkmenE, Akmenes rajonas.
8. Ligonines finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Ligonines veikla yra neterminuota.

II

SKYRIUS

LIGONII{ES VEIKLOS TIKSLAI

10. Ligonines veiklos tikslas - gerinti Akmenes rajono ir visq Lietuvos gyventojq sveikat4
siekiant sumaZinti jq sergamumE, mirtingum4, teikiant prieinamas, saugias, kokybiSkas asmens
sveikatos prieZiuros paslaugas, atitinkandias siuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygi ir ger4
patirti.
I l. Ligonines veiklos sritys:
I 1.1. asmens sveikatos prieZifira;
11.2. kitos istatyniq nedraudZiamos veiklos, susijusios su Ligonines tikslq
igyvendinimu,

vykdymas.
12. Pagrindines istaigos veiklos ruSys pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtint4
veiklos m5iq klasifi katoriq:
l2.l. ligoniniq veikla (86.10);
12.2. Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla (86);
12.3. bendrosios paskirties ligoniniq veikla (86. 10. l0);
12.4. reabilitacij os ligoniniq veikla (8 6. 1 0. 3 0) ;
12.5. slaugos ligoniniq veikla (86.10.40);
12.6. gydytojq specialistq veikla (86.22);

12.8. protezq gamyba -32.50.30;
12.9.kita Zmoniq sveikatos prieZiiiros veikla (36.90);
12.10. medicinos laboratorijos veikla (86.90.30);
12.11. kita stacionarine globos veikla (87.90)
12.12. fizines geroves uZtikrinimo veikla -96.04;
12.l3.kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (SS.90).
13. LicencijuojamE veikl4 ar veikl4, kuriai reikalingi specialls leidimai, Ligonine gali vykdyti
tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus. [staiga privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios
istatymuose numatytos kaip bfitinos jos veiklos sqlygos.

III

SKYRIUS
LIGONINES VALDYMAS

14. Ligonine igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo

valdymo organus. Ligonine negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq per savo dalininkus.
15. Ligonines organai:
15. 1. visuotinis dalininkq susirinkimas;
15.2. vienasmenis valdymo organas - direktorius (toliau - direktorius, vadovas);
16. Ligonineje sudaromi kolegialfls organai:
16.1. stebetojq taryba;
16.2. gydymo taryba;
16.3. slaugos taryba.
17. Buhaltering apskait4 fstaigoje tvarko vyriausiasis buhalteris. fstaigos direktoriaus ir
vyriausiojo buhalterio pareigq negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susijg giminystes ar svainystds
rySiais. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutarti gali atlikti ir kitas juridinis asmuo.

IV SKYRIUS
SAVININKO (DALININKO) KOMPETENCIJA, TEISES IR PAREIGOS

18. Visuotinis dalininkq susirinkimas yra aukSdiausiasis Ligonines valdymo organas.
Savivaldybe yra Ligonines savininkas, taip pat yra vienintelis jos dalininkas.
19. Savininkas (dalininkas) arba jo igaliotas asmuo sprendZia visus Lietuvos Respublikos
vie5qiq istaigq istatyme, Vietos savivaldos istatyme, Sveikatos sistemos istatyme, Sveikatos
prieZiflros istaigq istatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. rugsejo 26 d,. nutarime Nr.
1025 ,,Del valstybes ir savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo vieSosiose istaigose",
kituose teises aktuose ir Siuose istatuose savininko (dalininko) kompetencijai priskirtus klausimus.
20. Savininko (dalininko) raS1'tiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq susirinkimo
sprendimams.
21. Visuotinio dalininkq suSaukimo ir sprendimq priemimo tvarka:
21.1. uZ visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukim4 atsako Ligonines vadovas. Ligonines
vadovas ne veliau kaip prie5 30 dienq iki susirinkimo dienos turi praneSti apie Saukiam4 visuotin!
dalininkq susirinkim4 dienraStyje arba ra5tu turi praneSti kiekvienam dalininkui. Visuotinis
dalininkq susirinkimas gali b[ti Saukiamas nesilaikant Sio termino, jei su tuo raSti5kai sutinka visi
dalininkai. Dalininkq ra5ytiniai sutikimai turi buti prideti kaip priedas prie visuotinio dalininkq
susirinkimo protokolo ir saugomi Ligonineje teises aktq nustatyta tvarka. Jeigu dalininkq
susirinkimo darbotvarkd, nurodyta prane5ime apie Saukiam4 dalininkq susirinkim4, buvo pakeista,
apie pakeitimus dalininkams turi b[ti pranesta tokia pat tvarka, kaip apie dalininkq susirinkimo
suSaukim4;
21.2. visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip vien4 kart4 per metus;
2l-3. kasmet per keturis mdnesius nuo Ligoninds finansiniq metq pabaigos Saukiamas eilinis
visuotinis dalininkq susirinkimas. Ligoninds vadovas eiliniam visuotiniam susirinkimui privalo
pateikti Ligonines metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq metq Ligonines veiklos ataskait4;

21.4. Ligonines visuotinis dalininkq susirinkimas gali b[ti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis
nebuvo suSauktas VieSqjq istaigq istatymo nustatyta tvarka ir del to i teism4 kreipesi dalininkas ar

organo narys;
21.5. visuotiniame dalininkq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi fstaigos dalininkai.
Vienas dalininkas visuotiniame dalininkq susirinkime turi vienq bals4. Ligonines 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;
21.6. visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai priimami paprasta visq susirinkime
dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma, iSskyrus Vie5qjq istaigq istatymo 10 straipsnio I dalies 9,
l0 ir 11 punktuose nurodytus sprendimus, kurie priimami kvalifikuota balsq dauguma. Ji negali buti
maZesnd kaip 213 visq susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq;
21.7 - visuotiniai dalininkq susirinkimai turi buti protokoluojami.

V SKYRIUS
LIGONINES TEISES IR PAREIGOS
22. Yykdydama istatuose numatytE veikl4, Ligonine turi teisE:
22.1. turdti s4skaitas bankuose, savo Zenkl4;
22.2. pirkti ar kitokiais btidais isigyti savo veiklai reikaling4 turt4, naudoti, valdyti, disponuoti
juo istatymq ir Siq istatq nustatlta tvarka;
22.3. teikti bei gauti paramq, paveldeti pagal testament4, teikti labdar4 (gavus savininko
(dalininko) sutikim4);
22.4. pagal kompetencij4 sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
22.5. dalininkams pritarus, steigti filialus, juos reorganizuoti ir likviduoti, dalininko teisemis
dalyvauti kitq istaigq veikloje;
22.6. jungtis i ne pelno organizacrjq asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
22.7. naudoti fstaigos leSas istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
22.8. skelbti konkursus, susijusius su istaigos veikla;
22.9. teises aktq nustatlta tvarka teikti mokamas paslaugas;
22.10. dalyvauti pavieniq universitetiniq studijq, moksliniq tyrimq dalykq vykdyme;
22.11. atsiZvelgiant i Lietuvos sveikatos sistemos ir dalininkq strategines pletros gaires, pletoti
esam4 [stai gos infrastruktflr4;
22.12. Ligonines veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus projektus;
22.13. teises aktq nustatyta tvarka nustatyti darbo apmokejimo tvark4;
22-14. nustatyti teikiamq paslaugq kainas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos
Respublikos istatymus ir teises aktus jos pacientams turi buti teikiamos nemokamai arba privaloma
laikytis Lietuvos Respublikos istatymq ar kitq teises aktq reguliuojamq kainq;
22.15. sudaryti tikslines s4matas, tureti tiems tikslams specialias s4skaitas;
22.16. teises aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais, gauti paskolas i5 kitq subjektq;
22.17. uLmegzti ry5ius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis patirtimi ir
kitais bldais bendradarbiauti;
22.18. tobulinti, perkvalifi kuoti sveikatos prieZilros specialistus.
23. Ligonine privalo:
23.1. ultikrinti b[tinqj4 medicinos pagalb4;
23.2.igyvendinti bltin4sias visuomenes sveikatos prieZifiros priemones pagal Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtint4 tvark4;
23.3. teikti nemokamas planines sveikatos prieZilros paslaugas isitikinus, kad pacientas turi
teisg i tokias paslaugas;
23.4. teikti tik tas asmens sveikatos prieZitros paslaugas, kurios nurodytos lstaigai iSduotoje
licencijoje;
23.5. naudoti sveikatos prieZilros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas
naudoti Lietuvos Respublikoj e;

23.6. pildyti ir saugoti pacientq asmens sveikatos istorijas, ambulatorines korteles, kit4
medicining dokumentacij4 ir teikti informacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms
istaigoms Lietuvos Respublikos istatymq bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
23.7. saugoti paciento medicining paslapti, i5skyrus atvejus, kai fstaiga privalo pateikti
informacij4 apie pacientq arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie ji butq teikiama;
23.8. informuoti teises aktq nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerij4, Ligonines
savinink4 (dalinink4) apie istaigoje ivykusius vidaus infekcijq atvejus ir protrlkius, kitus Zalos
pacientq sveikatai padarymo atvejus;
23.9. istatymq ir kitq teises aktq nustatytais atvejais teikti informacij4 apie teikiamas asmens
sveikatos prieZiDros paslaugas;
23.10. uZtikrinti nepertraukiamE (visomis dienomis iStis4 par4) bltinosios medicinos pagalbos
teikimq pacientams sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
23.11. pasi[lyti pacientui artimiausi4 objektyviai imanom4 asmens sveikatos prieZilros
paslaugos suteikimo dat4 ir laik4 ir registruoti visus pacientus jq kreipimosi i asmens sveikatos
prieZi[ros istaig4 momentu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
23.12. uZtikrinti lygias pacientq teises iteikiamas sveikatos prieZiflros paslaugas;
23.13. drausti civiling atsakomybg uZ pacientams padarytqZalq;
23.14. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Lalq, padarytq paciento
sveikatai;
23.15. vykdyti buhaltering apskait4, teikti finansing, buhalterinE ir statisting informacij4
valstybes institucijoms ir moketi mokesdius istatymq nustatyta tvarka;
23.16. vadovautis Sveikatos apsaugos ministro ir savininko (dalininko) nustatytomis istaigos
veiklos ir kontroles tvarkomis, atsiZvelgti i teikiamas rekomendacij as;
23.17. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informacijE apie:
naudojamas medicinos priemones ir sveikatos prieZilros technologijas, susijusias su medicinos
priemondmis; apie incidentus, susijusius su medicinos priemonemis. SuZinojus, kad medicinos
priemonds neatitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytq reikalavimq ar gali kenkti pacientq,
naudotojq saugai, nutraukti medicinos priemoniq naudojim4 ir (ar) imtis reikiamq veiksmq
keliamam pavojui pa5alinti, taip pat apie tai informuoti sveikatos apsaugos ministro igaliot4
institucij4, atsaking4 uZ medicinos priemones.
24. Ligonine gali tureti ir kitq teisiq bei pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos
istatymams, kitiems teises aktams ir Siems istatams.
25. fstaigai neleidZiama:
25.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta Siuose istatuose;
25.2. neatlygintinai perduoti Ligonines turt4 nuosavyben pagal patikejimo ar panaudos sutarti
fstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, i5skyrus Vie5qjq istaigq istatymo 17 straipsnio l0
dalyj e numat1.t4 atvej i;
25.3. skolintis pinigq uZ pallkanas i5 savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
25.4. uZtikrinti kitq asmenq prievoliq ivykdymE.

VI SKYRIUS
LIGONINES DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO
TVARKA

26.

Ligonines direktorius i darb4 priimamas vieSo konkurso budu penkeriems metams. Vie5q
konkurs4 organizuoja ir jo nuostatus tvirtina [staigos savininkas (dalininkas).
27. Darbo sutarti su Ligonines direktoriumi sudaro ir nutraukia bei kitas funkcijas, susijusias
su fstaigos vadovo darbo santykiais, igyvendina Savivaldybds meras Darbo kodekso nustatyta
tvarka ir pagrindais.
28. Darbo sutartis su Ligonines direktoriumi gali buti nutraukiama, visuotiniam dalininkq
susirinkimui priemus sprendim4 atSaukti vie5osios istaigos vadov4.

29. Apie direktoriaus paskyrim4 ar atleidim4

bei sutarties su juo pasibaigim4 kitais pagrindais
Ligonine ne vdliau kaip per 5 dienas privalo prane5ti Juridiniq asmenl+ registro tvarkytojui.
30. Ligonines vadovu gali bfti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Ligonines vadovas privalo periodiSkai
tobulinti vadovavimo istaigai gebejimus. Privalomojo tobulinimosi tvarka nustatyta sveikatos
apsaugos ministro isakymu.
31. Ligonines vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teises
aktais, Siais istatais, visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimais, savininko priimtais teises aktais
ir pareigybes apra5ymu.
32. Ligonines vadovo kompetencijai priskiriama:
32.1. vadovauti Ligoninei, organizuoti Ligonines veikl4 ir veikti fstaigos vardu santykiuose su
kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
32.2. vadovauti Ligonines pagrindinei ir [kinei veiklai;
32.3. organizuoti ligonines buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatym4;
32.4. istatymq nustatyta tvarka priimti i darb4 ir atleisti darbuotojus; nustatyti darbuotojq etatus,
sudaryti ir nutraukti darbo sutartis;
32.5. nustatyti Ligonines darbuotojq atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir taikyti
atsakomybg, nustatl.ti fstaigos vidaus strukt[r4;
32.6. vykdyti Ligonines darbuotojq atestacij4, organizuoti filialq ir padaliniq vadovq priemimo i
darb4 vie5uosius konkursus, tvirtinti jq nuostatus;
32.7. leisti isakymus, kitus Ligonines vidaus teisds aktus, dokumentus, duoti privalomus
nurodymus darbuotoj ams;
32.8. rengti Ligonines veiklos planus ir ataskaitas;
32.9. prane5ti dalininkams (savininkui) apie ivykius, galindius tureti esminds reik5mes
Ligonines veiklos tgstinumui, veiklos pobldZiui ir apimtims;
32.l0.igyvendinti dalininkq (savininko) priimtus sprendimus;
32.11. atidaryti ir uZdary.ti s4skaitas bankuose;
32.12. pagal kompetencij4 uZtikrinti perduoto pagal panaudos sutarti ir Ligonines turto efektyvq
panaudojim4 ir jo apsaug4;.
32.13. rengti ir teikti dalininkams (savininkui) ir Juridiniq asmenq registrui praejusiq finansiniq
metq Ligonines veiklos ataskait4 ir metini finansiniq ataskaitq rinkin! kartu su auditoriaus i5vada
(tuo atveju, jei finansiniq ataskaitq auditas atliktas);
32.14. ligonines vardu pasiraSyti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti vadovo
kompetencij os funkcij as;
32.15. tvirtinti Ligonines vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojq pareigybiq apraSymus,
kitus fstaigos vidaus teises aktus ir tvarkomuosius dokumentus;
32.16. kreiptis i dalininkus (savinink4) del neefektyviai dirbandiq {staigos padaliniq
r eor ganizavimo ar likvidavimo ;
32.17. suderinus su stebetojq taryba, tvirtinti Ligonines darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos
apraS4;

32.18. atstovauti fstaigai teisme, valstybes ir savivaldybiq valdymo organuose ir palaikant
rySius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
32.19. pateikti dokumentus ir duomenis, nurodytus Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, Juridiniq
asmem+ registrui;
32.20. nustatyti Ligonines i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus, jei
tai atlikti paveda savininkas (dalininkas);
32.21 . organizuoti f staigos dalininkq registravim4;
32.22. teikti informacij4 apie Ligonines veikl4 visuomenei ir savininkui pagal pareikalavim4;
32.23. paskelbti vie54 informacij4 istatymq numatyta tvarka, sudaryti s4lygas [staigos buveineje
su ja susipaZinti tretiesiems asmenims;

32.24. sukurti ir priZilreti Ligonines vidaus kontroles sistemq (taisykles, nornq, priemoniq ir
proced[rq visum4);
32.25. tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams,
kitiems teises aktams.
33. Ligonines direktoriaus at5aukimo pagrindq (prieZasdiq) s4ra5as:
33.1. asmuo pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi
nei5nykusi ar nepanaikint4 teistum4;
33.2. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimo valstybes tarnybai ir vieSiesiems interesams ar
korupcinio pob0dZio nusikaltimo padarymo ir turi neiSnykusi ar nepanaikint4 teistum4;
33.3. asmuo pripaZintas kaltu del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tarnybai ir vie5iesiems
interesams ar korupcinio pobudlio baudZiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo
(atleidimo nuo atsakomybes) nuosprendZio isiteisejimo dienos nepraejo 3 metai;
33.4. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimq, kuriais padaryta turtine Zala valstybei, ir turi
nei5nykusi ar nepanaikint4 teistum4;
33.5. asmuo yra uZdraustos organizacijos narys;
33.6. asmuo yra atleistas i5 skiriamq ar renkamq pareigq del priesaikos ar pasiZadejimo
sulauZymo, pareig0no vardo paZeminimo ir nuo atleidimo i5 pareigq dienos nepraejo 3 metai;
33.7. asmeniui atimta teise eiti istaigos vadovo pareigas;
33.8. asmuo yra atleistas i5 valstybes tarnautojo pareigq paskyrus tarnybing nuobaud4 atleidim4 i5 pareigq, arba Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos istatymo nustatyta tvarka
pripaZintas padargs tarnybini nusiZengim4, uZ kuri turetq bfiti skirta tarnybine nuobauda atleidimas i5 pareigq, atleistas i5 statutinio valstybes tamautojo pareigq paskyrus tarnybinE
nuobaud4 - atleidimq i5 tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas i5 pareigq del Siurk5taus
darbo pareigq paZeidimo ir nuo atleidimo i5 pareigq ar tarnybos dienos ar pripaLinimo padarius
tarnybini nusiZengim4 dienos nepraejo 3 metai;
33.9. asmens padarytas korupcinio pob[dZio teises paZeidimas, t. y. darbo drausmds ar
tarnybinis nusiZengimas, piktnaudLiaujant tarnybine padetimi, virSijant igaliojimus, neatliekant
pareigq, paZeidLiant vieSuosius interesus ir nuo sprendimo del darbo drausmes ar tamybinio
nusiZengimo padarymo nepraejg 3 metai;
33.10. asmuo yra pipalintas Siurk5diai paZeidgs Lietuvos Respublikos. viesqjq ir privadiq
interesq derinimo valstybes tarnyboje istatymo reikalavimus ir nuo paZeidimo padarymo nepraejo 3
metai;
33.11. paai5keja, kad dalyvaudamas vie5ame konkurse eiti vadovo pareigas pateike suklastotus
dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkandius duomenis, del kuriq negalejo bflti
priimtas i vadovo pareigas.
34. Ligonines direktoriaus at5aukimo tvarka:
34.1. ligonines direktorius atSaukiamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu;
34.2. direktorius apie galim4 jo at5aukim4 ra5y.tiniu prane5imu informuojamas ne veliau kaip
likus 7 darbo dienoms iki planuojamo posedZio del vadovo galimo atSaukimo. Pranesime nurodoma
posedZio vieta, laikas, at5aukimo prieZastis bei paZymima apie direktoriaus teisg ne veliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki posedZio pateikti savo argumentuotus paaiSkinimus;
34.3. sprendimas del direktoriaus at5aukimo (neatSaukimo) priimamas Ligonines visuotinio
dalininkq susirinkimo metu;
34.4. posedyje turi teisg dalyvauti Ligonines direktorius;
34.5. priemus motyvuot4 nutarim4 at5aukti Ligonines direktoriq i5 pareigq, su juo sudary.ta
darbo sutartis nutraukiama.

VII SKYRIUS
KOLEGIALIIJ ORGANU KOMPETENCIJA, JU SUDARYMO IR ATSAUKIMO
TVARKA

35. Ligonines stebetojq taryba yra kolegialus organas, sudaromas penkeriems metams fstaigos
veiklos vieSumui uZtikrinti bei patarti Ligonines dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir
pareigas igyvendinandiai institucij ai Ligonines veiklos klausimais.
36. Ligonines stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq istaigos savininko teises ir pareigas
igyvendinandios institucijos paskirtq asmenq; dviejq Akmenes rajono savivaldybes tarybos paskirtq
asmenq ir vieno istaigos pagal Darbo kodeks4 veikiandio darbuotojq atstovo paskirto asmens.
Stebetojq tarybos nariq kadencijq skaidius n6ra ribojamas.
37. Su stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uL darb4 stebetojq taryboje
neapmokama. UZ veikl4 stebetojq taryboje jos nariai atsako teises aktq nustatyta tvarka.
38. I stebetojq taryb4 negali buti paskirtas istaigos vadovas, vadovo pavaduotojas, padaliniq ir
filialq vadovai, vyriausiasis finansininkas (buhalteris), asmuo kuris dirba institucijose, vykdandiose
privalomqii sveikatos draudim4, taip pat Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisijoje,
veikiandioj e prie Sveikatos apsaugos ministerij os.
39. Stebetojq tarybos susirinkimai yra protokoluojami.
40. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus, apie tai
ra5tu ispedamas Stebetojq taryb4 ir ji delegavusi4 institucij4 ne veliau kaip prie5 14 kalendoriniq
dienq.

41. Stebetojq tarybos narys gali bflti
41.1. jo raSti5ku pareiSkimu;

at5auktas i5 stebetojq tarybos:

41.2. delegavusios institucijos sprendimu;
41.3. fstaigos sveikatos prieZilros specialistq profesines sqjungos nutarimu, jeigu ji buvo
delegavusi savo atstov4.
42. Vietoje atsistatydinusio ar at5aukto stebetojq tarybos nario skyrusi institucija parenka ir
deleguoja kit4 nari.
43. Stebetojq tarybos nariai turi teisg dalyvauti visuotiniuose dalininkq susirinkimuose be balso
teisds, gauti informacij4 apie {staigos vykdom4 veiklq.
44. Stebetojq tarybos sudetis tvirtinama, keidiama savininko (dalininko) sprendimu.
45. Stebetojq tarybos kompetencija:
45.1. analizuoti Ligonines veikl4;
45.2. stebeti Ligonines vadovo vykdom4 personalo politik4;
45.3. iSklausyti ir ivertinti Ligonines vadovo parengt4 metines veiklos ataskait4 bei strateginius
veiklos planus;
45.4. derinti Ligonines vadovo sprendimo projekt4 del teikiamq paslaugq asortimento didinimo
ar maZinimo, vidaus struktlros pakeitimq;
45.5. derinti Ligonines vadovo sprendimo projekt4 del darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos
tvirtinimo;
45.6. lstaigos vadovo sitlymu derina kitq Ligoninei svarbiq sprendimq projektus.
46. Stebetojq taryba turi teisg:
46.1. teikti savininkui (dalininkui) siulymus del Ligoninds vadovo, padaliniq ir filialq vadovq
kandidat[rq;
46.2. Telkti Ligonines vadovui ir savininkui (dalininkui) pasillymus del paslaugq prieinamumo,
kokybes, efektyvumo ir kitais fstaigos veiklos organizavimo gerinimo klausimais;
46.3. stebetojo teisemis dalyvauti ligonines organizuotame konkurse padaliniq bei filialq
vadovq pareigoms eiti ir pareikSti savo nuomong dalininkui;
46.4. siUly'ti Ligonines vadovui at5aukti priimtus sprendimus, kurie prie5tarauja Lietuvos
Respublikos norminiams teises aktams, savininko (dalininko) sprendimams ir fstaigos istatams,
arba kreiptis i savinink4 (dalinink4) del tokiq sprendimq panaikinimo.
47. Stebetojq tarybos darbo organizavimas:
47.1. posedis yra pagrindine Stebetojq tarybos darbo forma. Stebetojq tarybos posedZiai
protokoluojami;
47.2. Stebetojq tarybai vadovauja stebetojq tarybos pirmininkas, kuri i5renka stebetojq tarybos
nariai paprasta balsq dauguma per pirmaii posedi;

47.3. Stebetojq tarybos posedZiai yra atviri;
47.4. Stebetojq tarybos posedZiai Saukiami pagal poreiki, bet ne rediau kaip2 kartus per metus;
47.5. Stebetojq tarybos posedis Saukiamas Stebetojq tarybos nariq reikalavimu arba [staigos
vadovo iniciatyva. Stebetojq tarybos posedZiq laik4 ir viet4 nustato Stebetojq tarybos pirmininkas,
atsiZvelgdamas i Ligonines vadovo sitlymq, bet ne veliau kaip 3 darbo dienos iki posedZio pateikia
nagrinejamq klausimq s4ra54.
47.6. Stebetojq taryba svarstomais klausimais priima nutarimus. Nutarimai priimami paprasta
balsq dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia stebetojq tarybos pirmininko balsas.
Stebetojq tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puse stebetojq tarybos
nariq.
48. Stebetojq tarybos pirmininkas:
48.1. Saukia Stebetojq tarybos susirinkimus;
48.2. organizuoja stebetojq tarybos darb4, jai vadovauja ir atsako uZ jos veikl4;
48.3. sudaro susirinkimo dienotvarkg;
48.4. palaiko rySi su Ligoninds vadovu;
48.5. teikia i5vadas, pasi[lymus;
48.6. pasira5o posedZiq protokolus.
49. Pirmininko pavaduotojas iSrenkamas pirmojo Stebetojq tarybos susirinkimo metu. Jis gali
vykdyti pirmininko pavestus jam igaliojimus, eiti pirmininko pareigas jam i5vykus, susirgus ar ji
nu5alinus iki naujo pirmininko iSrinkimo.
50. Stebetojq tarybos sekretorius i5renkamas pirmojo stebetojq tarybos susirinkimo metu. Jis
protokoluoja susirinkimus, tvarko ir kaupia Stebetojq tarybos dokumentacij4.
51. Stebetojq tarybos nariq teises:
51.1 . teikti pastabas ir pasi[lymus del posedZio darbotvarkes ir posedyje nagrinejamq klausimq;
51.2. Si[lyti su5aukti stebetojq tarybos posedi;
51.3. susipaLinti su stebetojq tarybos dokumentais ir jq projektais.
52. Stebetojq tarybos nariq pareigos:
52 -l . dalyvauti stebetoj q tarybos posedZiuose;
52.2. i5 anksto praneSti stebetojq tarybos pirmininkui, kad del svarbiq prieZasdiq negali
dalyvauti posedyje;
52.3. susipaZinti su stebetojq tarybos dokumentais, ir jq projektais.
53. Pirmininkas, pavaduotojas ar sekretorius gali buti atleidZiami Stebetojq tarybos susirinkimo
metu2l3 tarybos nariq balsq dauguma.
54. Stebetojq tarybos nariai atsako uZ savo veikl4 ir konfidencialios informacijos iSsaugojim4
teises aktq nustatyta tvarka.
55. Stebetojq taryba savo veikl4 pradeda visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendim4
del Stebetojq tarybos sudeties patvirtinimo ir atlieka savo funkcijas, iki bus patvirtinta nauja
Stebetojq taryba.
56. Stebetojq tarybos posedZiai gali vykti ir nuotoliniu b[du.
57. Ligonines gydymo taryba direktoriaus isakymu sudaroma penkeriems metams i5 Ligonines
gydytojq. Gydymo tarybai pirmininkauja Ligonines vadovo paskirtas darbuotojas. Gydymo taryba
veikia pagal Ligonines direktoriaus patvirtint4 darbo reglamentq (nuostatus), kuris gali buti
keidiamas gydymo tarybos nariq sitlymu.
58. Gydymo tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas. Ligonines vadovas gali at5aukti
gydymo tarybos narius nepasibaigus jq kadencijai:
58.1. nutraukus darbo sutarti [staigoje;
58.2. gydymo tarybos nario pra5ymu.
59. Gydymo tarybos veiklos forma yra posedZiai, kurie rengiami ne rediau kaip I kart4 per
ketvirti. Gydymo tarybos posedis laikomas teisdtu, jeigu jame dalyvauja ne maZiau nei puse visq
nariq. Gydymo tarybos sprendimai priimami paprasta posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Balsams pasidalijus po lygiai, lemia gydymo tarybos pirmininko balsas. Gydymo tarybos

sprendimai iforminami posedZiq protokolais, kuriuos gydymo tarybos vardu pasira5o pirmininkas ir
sekretorius.
60. fstaigos gydymo tarybos kompetencija:
60.1. svarstyti ir analizuoti asmens sveikatos prieZilros organizavimo ir kokybes bei
prieinamumo tobulinimo klausimus, nagrindti klaidas, neatitiktis;
60.2. periodi5kai rengti klinikines konferencij as, seminarus;
60.3. svarstyti struktlriniq padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus;
60.4. siulyti Ligonines vadovui sudaryti Ligonineje gydytq pacientq mirdiq, epidemiologijos
klausimq nagrinejimo ir kitas su asmens prieZi[ra susijusias komisijas;
60.5. analizuoti medicinos darbuotojq dalykines kvalifikacijos buklg, teikti Ligoninds vadovui
pasi[lymus del b[tinqjq specializacijq, kvalifikacijos kelimo poreikio;
60.6. svarstyti naujq asmens sveikatos prieZiuros technologijq isigijimo klausimus.
61. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pob[dZio pasi[lymus
Ligonines vadovui. Jei Ligoninds vadovas su pasillymu nesutinka, gydymo taryba ji gali pateikti
f staigos savininkui (dalininkui).

62. Ligonines slaugos taryba (toliau - Slaugos taryba) yra fstaigos kolegialus organas,
sudaromas i5 Ligonines padaliniq ir filialq slaugos specialistq. Slaugos tarybq penkeriems metams
i5 ne maZiau kaip 5 nariq sudaro Ligonines vadovas. Slaugos tarybai pirmininkauja Ligonines
vadovo paskirtas darbuotojas. I5rinktos Slaugos tarybos darbo reglamentas tvirtinamas [staigos

vadovo isakymu.
63. Slaugos tarybos kompetencija:
63.1. svarstyti pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, si0ly.ti perspektyvias
ligoniq slaugymo kryptis, numatyti jqrealizavimo bUdus;
63.2. analizuoti slaugos darbuotojq kvalifikacijos kelimo poreikius ir si[l1.ti ivairias
kvalifikacijos kelimo formas;
63.3. organizuoti slaugos studentq praktik4, teikti pasiiilymus, kaip j4 tobulinti.
64. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti pasillymus Ligonines vadovui. Jei
Ligonines vadovas su pasillymu nesutinka, Slaugos taryba turi teisg pateikti sillym4 savininkui
(dalininkui).
. 65. Ligonines vadovas gali atSaukti Slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:
65.1. nutraukus darbo sutarti;
65.2. Slaugos tarybos nario praSymu.
66. Slaugos tarybos darbo organizavimas:
66.1. Slaugos tarybos pagrindine darbo forma yra posedZiai, kurie rengiami ne rediau kaip I
kart4 per ketvirti. Esant reikalui Saukiami neeiliniai Slaugos tarybos posedZiai. Slaugos tarybos
narius i posedi kviedia Slaugos tarybos pirmininkas;
66.2. Slaugos tarybos posedZiai organizuojami pagal Slaugos tarybos sudaryt4 plan4, kuri
vieneriems metams tvirtina Ligonines vadovas;
66.3- apie posedZio viet4 ir laik4 Slaugos tarybos pirmininkas Slaugos tarybos nariams pranesa
ne veliau kaip prie5 2 darbo dienas, pateikdamas numatomq nagrineti klausimq s4ra54 ir medLiag4
apie numatytus nagrineti klausimus;
66.4. Slaugos tarybos sprendimai iforminami Slaugos tarybos posedZiq protokoluose, kuriuos
pasiraSo pirmininkas ir sekretorius.
67. Slaugos tarybos nariq teises yra Sios:
67.1. gautr fstaigoje esandi4 informacij4, reikaling4 numatytoms funkcijoms vykdyti;
67.2. kalbeti slaugos tarybos posddZiuose, teikti pastabas ir pasifilymus del posedZio
darbotvarkes ir posedyj e nagrinej amq klausimq.
68. Slaugos tarybos nariq pareigos:
68.1. dalyvauti Slaugos tarybos posedZiuose;
68.2. i5 anksto informuoti Slaugos tarybos pirminink4, kad del svarbiq prieZasdiq negali
dalyvauti posedyje;
68.3. susipaZinti su Slaugos tarybos dokumentais, teikti sillymus.

69. Slaugos taryba baigia savo veikl4 {staigos vadovo isakymu patvirtinus naujos kadencijos
Slaugos tarybq arba reorganizavus, pertvarkius ar likvidavus {staigq.
70. Slaugos tarybos nariai atsako uZ posedZiuose priimtus nutarimus ir

jq padarinius

teises aktq

nustatyta tvarka.
71. UZ veikl4 Gydymo tarybos ir Slaugos tarybos nariams neatlyginama.

72.Gydymo tarybai ar slaugos tarybai pirmininkauti negali istaigos vadovas ar vadovo

pavaduotojas.

VIII SKYRIUS
MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA
73. PriLinreti, kaip Ligonineje laikomasi medicinos etikos reikalavimq, sudaroma Medicinos
etikos komisija, kuri Ligonineje nagrineja sveikatos prieZi[ros specialistq elgesio ir sveikatos
prieZiuros specialistq tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip Ligonineje laikomasi
medicinos etikos reikalavimq.

74. Ligonines Medicinos etikos komisij4 sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina Ligonines
vadovas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais pavyzdiniais Etikos
komisijos nuostatais.

IX SKYRIUS
NAUJU DALININKU PRIEMIMO, DALININKU INASU IR TEISIU PERDAVIMO
TVARKA
75. fstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viesqjq istaigq istatymo ir Siq istatq
nustatyta tvarka yra perdavgs {staigai ina54 ir turi istatymo ir istatq nustatytas dalininko teises, taip
pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos istatq ar istatymq nustatyta tvarka.
76. Steigejas (savininkas), Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir Siq istatq nustatyta
tvarka perdavgs {staigai ina54, tampa jos dalininku.
77. {staigos dalininkas turi Sias neturtines teises:
77.1. dalyvauti ir balsuoti fstaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
77.2. susipaiinti su Ligonines dokumentais ir gauti {staigos turim4 informacij4 apie jos veikl4;
77.3. kreiptis i teism4 su ieskiniu, praSydamas panaikinti [staigos visuotinio dalininkq
susirinkimo ir kitq fstaigos organll sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organr+
sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms istatymq normoms, fstaigos lstatams
arba protingumo ar s4Ziningumo principams;
77.4. kreiptis i teismq su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti {staigos valdymo organams ateityje
sudaryti sandorius, prie5taraujandius fstaigos veiklos tikslams ar paleidLiandius fstaigos valdymo
organo kompetencij4;
77.5. kitas istatymuose nustatytas neturtines teises.
78. fstaigos dalininkas turi teisg istatq ir istatymq nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims
dalininko teises, i5skyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar Savivaldybe.
79. Naujq dalininkq priemimo tvarka:
79.1. asmuo, pageidaujantis ir turintis teisg blti [staigos dalininku, ra5tu Ligoninds vadovui
pateikia pareiSkim4 del priemimo [staigos dalininku. lstaigos vadovas itraukia Sio asmens
parei5kimo svarstym4 i visuotinio dalininkq susirinkimo darbotvarkg. Reikalavimus ir (ar)
apribojimus asmenims b[ti fstaigos dalininku nustato istatymai ir kiti teises aktai;
79.2. sprendim4 del naujq dalininkq priemimo kvalifikuota balsq dauguma priima visuotinis
dalininkq susirinkimas artimiausiame posedyje nuo parei5kimo pateikimo dienos.
80. Visuotiniam dalininkq susirinkimui nusprendus priimti nauj4 dalinink4, dalininku tapti
pageidavgs asmuo tampa fstaigos dalininku perdavgs {staigai savo pra5yme nurodyt4 ina54.
81. Dalininkq ina5ai sudaro dalininkq kapital4. Dalininkq kapitalas gali bfti didinamas tik
papildomais inaSais. Papildomas inaSas [staigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkq inaSai

gali buti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq istatym4 ivertintas materialusis ir
nematerialusis turtas.
82. fna5ai lstaigai perduodami tokia tvarka: pinigai ine5ami i [staigos s4skait4, turtas fstaigai
perduodamas suraSant turto perdavimo-priemimo aktE. Turto perdavimo-priemimo akt4 pasiraSo
turt4 perduodantis dalininkas ir [staigos vadovas. Materialus inaSas turi b[ti ivertintas
nepriklausomo turto vertintojo teises aktq nustatyta tvarka. Perduodant turtq, {staigai turi blti
pateikta ir Sio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas turt4 perduodandio dalininko
leSomis.

83. fstaigos dalininkai ir jq ina5q verte yra ira5omi fstaigos dokumentuose, o kiekvienam
dalininkui i5duodamas jo ina5q vertg patvirtinantis dokumentas.
84. Apie savo sprendim4 perleisti fstaigos dalininko teises dalininkas turi ra5tu prane5ti {staigos
vadovui, nurodydamas duomenis apie asmeni (uridinio asmens pavadinimas, kodas, buveine;
fizinio asmens vardas, pavardd, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo
teises, taip pat - perleidimo bld4 ir numatom4 sandorio dat4. Apie gaut4 dalininko prane5im4
fstaigos vadovas per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybes teisE perimti dalininko
teises turi esami dalininkai.
85. Savivaldybes, kaip {staigos dalininko (savininko), teisds gali buti perduotos kitiems
juridiniams asmenims Vie5qjq istaigq istatymo ir kitq istatymq, reglamentuojandiq valstybes ir
savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo, nustaty.tais atvejais ir budais.
86. Dalininko teises igijgs asmuo pateikia |staigos vadovui {staigos dalininko teisiq igrjimq
patvirtinanti dokument4.
87. Ligoninds vadovas, gavgs fstaigos dalininko teisiq igrji*E patvirtinanti dokument4, per 3
darbo dienas ira5o nauj4 dalinink4 ir jo ina5o vertg i fstaigos dokumentus.
88. Asmuo, isigijgs dalininko teises, fstaigos dalininku tampa nuo dalininko teisiq igrjimq
patvirtinandiame dokumente nurodyto momento.
89. Apie tai, kad yra iregistruotas naujas [staigos dalininkas, fstaigos vadovas per 5 darbo
dienas Siq istatq nustatyta tvarka turi prane5ti {staigos dalininkams.
90. Naujo dalininko balsq skaidius, igyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq
susirinkime, atitinka jam dalininko teises perleidusio dalininko turet4 balsq skaidiq.

X SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALU STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

. Filialas yra strukturinis

f staigos padalinys, turintis savo buveing ir atliekantis visas arba dali
funkcijq.
[staigos
92. Sprendim4 steigti filial4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas). fstaigos
filialas ir atstovybe veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas.
93. Darbo sutarti su filialo vadovu Ligonines vardu sudaro ir nutraukia Ligonines vadovas.
94. Filialas gali tureti subs4skaitas. Filialo turtas ir [kines operacijos yra apskaitomi lstaigos
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95. Filialas likviduojamas visuotinio dalininkq susirinkimo (savininko) sprendimu.
96. Filialas iregistruojamas ir i5registruojamas teisds aktq nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
PADATJINIU, FILIALU VADOVU PRIEMIMO I DARBAIR SVEIKATOS
PRIEZIUROS SPECIALISTU PRIEMIMO I DARBA TVARKA
97. fstaigos padaliniq ir filialq vadovai i darbq priimami vieSo konkurso b[du. Vie54 konkurs4
organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Ligonines direktorius. [staigos padaliniq ir filialq vadovai gali
bUti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius
reikalavimus.

98. fstaigos, jos padaliniq ir filialq vadovai, Ligonines sveikatos prieZilros specialistai i darb4
priimami ir i5 darbo atleidZiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais. Sveikatos prieZilros
specialistai privalo tureti atitinkam4 profesing kvalifikacij4 irodanti dokumentq, suteikianti teisg
dirbti darb4, i kuri specialistas priimamas.

XII SKYRIUS
LrcoNrNES LESU SArrmmr rR LESU NAUDOJTMO TVARKA
99. fstaigos

leSq Saltiniai:

99.1. Privalomojo ir savanoriSkojo sveikatos draudimo le5os

pagal sveikatos prieZilros sutartis
ir teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos draudimo istaigomis;
dalininkq (savininko) skirtos le5os;
valstybes ir Savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
valstybes investicijq programq leSos;
Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
l65os, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas paslaugas

su Valstybine

99.2.
99.3.
99.4.
99.5.
99.6.

ar sutartinius darbus;
99.7
ldSos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;

.

99.8. skolintos leSos;
99.9. pajamos uZ parduot4 ar iSnuomot4

fstaigos turt4;
Savivaldybes sveikatos fondo l65os, skirtos sveikatos

99.10. Valstybinio sveikatos fondo ir
programoms finansuoti;
99.11. pajamos, gautos igyvendinant bendrus projektus su partneriais;
99.12. kitos teisetai igytos le5os teises aktq nustatlta tvarka.
100. Kiekvienais metais {staiga sudaro i5 valstybes ir Savivaldybes biudZetq, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo ir i5 kitq Saltiniq gaunamq leSq i5laidq s4matas. I5 kitq Saltiniq gaunamq
le5q i5laidq s4mata sudaroma, jei to reikalauja Sias le5as teikiantys subjektai.
101. Prekiq, darbq ir paslaugq pirkimus fstaiga vykdo vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq
istatymu.
102.lLe5as, gautas kaip labdar4 ar paramE, taip pat pagal testament4, fstaiga naudoja labdaros
(paramos) teikejo arba testatoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai. Sios leSos, taip pat l65os,
gautos i5 valstybes ar Savivaldybes, laikomos atskirose [staigos le5q s4skaitose.
103. [staigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
103.1. [staigos istatuose numatytai veiklai bei isipareigojimams igyvendinti;
| 03 .2. istatymq nustatytiems biudZeto mokesdiams;
103.3. fstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
103.4. naujoms sveikatos prieZi[ros technologijoms isigyti ir idiegti;
103.5. patalpq paprastajam ir kapitaliniam remontui bei rekonstrukcijai;
103.6. fstaigos darbuotojq kulturinems ir socialinems reikmems;
103.7. vienkartinems i5mokoms, premijoms ir materialinei pagalbai nelaimes atveju.
104. fstaigos le5os gali bfti naudojamos Siais istatais numatytai ir istatymq neuZdraustai
veiklai.
105. fstaiga, pardavusi susidevejusi ar jos veiklai nereikaling4 materialqji turtq ir vertybes,
gautas pajamas naudoja fstatuose nustatyta tvarka.

XIII

SKYRIUS
DISPONAVIMO LIGONINES TURTU TVARKA
106. Ligonines turt4 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.

107. Savininkas turt4 fstaigai perduoda istatymq ir Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos bei
Savivaldybes nustatyta tvarka.
108. {staigos ilgalaiki materialqji turt4 parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti, taip pat laiduoti ar
garantuoti juo kitq subjektq prievoliq ivykdym4 gali tik ra5tiSkai leidus) {staigos dalininkui ir (ar)
dalininko (savininko) teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai Vyriausybes ar jos igaliotos
institucij os nustatyta tvarka.
109. Ligonine negali pagal patikejimo sutarti perduoto savivaldybes turto perduoti nuosavybds
teise kitiems asmenims, jo ikeisti ar kitaip suvarZy.ti daiktines teises iji, juo garantuoti, laiduoti ar
kitu budu juo uZtikrinti savo ir kitq asmenq prievoliq ivykdym4.
110. Ligonine gautq pajamq negali skirstyti savininkui (dalininkui).
1 I l. Ligonine turt4 naudoti, valdyti ir disponuoti juo privalo laikydamasi Lietuvos Respublikos
valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatyme i5desty.tq principq,
veikti Savivaldybes ir fstaigos naudai.
I12. Ligonine pagal patikejimo sutarti perduotq savivaldybes turtE gali nuomoti arba perduoti
panaudai savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
l13. I turt4, perduot4 pagal patikejimo sutarti, negali b[ti nukreipiamas iSieskojimas pagal
Ligonines prievoles, iskaitant prievoles, atsiradusias 5i turt4 valdant, naudojant ir juo disponuojant.
ll4. Ligonine, Vyriausybes nustatyta tvarka, kai yra institucijos, perdavusios turt4 patikejimo
teise pagal patikejimo sutarti, raSytinis sutikimas, priima sprendimus del nekilnojamqJq daiktq,
kurie jai perduoti patikejimo teise pagal patikejimo sutartis, pripaZinimo nereikalingais arba
netinkamais (negalimais) naudoti.

XIV SKYRIUS
LIGONINES FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
115. Valstybes ir Savivaldybes kontroles institucijos turi teisg istatymq nustatyta tvarka tikrinti
fstaigos veikl4.
116. Ligonines direktorius privalo pateikti valstybes ir Savivaldybes kontroles institucijoms jq
reikalaujamus f staigos veiklos dokumentus.
117. Ligonines direktorius pasibaigus hnansiniams metams turi parengti ir .savininkui
(dalininkui) pateikti teises aktq nustatyto turinio ir apimties metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir
veiklos ataskait4.
ll8. Ligonines metiniq finansiniq ataskaitq auditas atliekamas VieSqjq istaigq istatymo
nustatytomis sElygomis ir (ar) kai visuotinis dalininkq susirinkimas priima sprendim4 atlikti audit4
ir iSrenka audito imong.
119. Ligonines meting veiklos ataskaitq ir hnansiniq ataskaitq rinkini tvirtina savininkas
(dalininkas).

XV SKYRIUS
LIGONINES ISTATU PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

120. Iniciatyvos teisg keisti ir papildyti Ligonines istatus turi Ligonines direktorius ir
savininkas (dalininkas). Pakeistus ar papildytus istatus tvirtina savininkas (dalininkas). Priemus
sprendim4 pakeisti istatus, sura5omas visas pakeistq istatq tekstas ir po juo pasiraSo visuotinio
dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo.
l2l. {statq pakeitimai isigalioja nuo jq teisinio iregistravimo istatymq nustatlta tvarka.

XVI SKYRIUS
LIGONINES PERTVARI(YMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO
TVARKA

LIGONINES PERTVARKYMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO
TVARKA
pertvarkoma,
Ligonine
122.
reorganizuojama, likviduojama Civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos vieSqjq istaigq istatymo, Sveikatos prieZilros istaigq istatymo ir kitq teises aktq
nustaty'ta tvarka.

XVII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE LIGONINES VEIKLA PATEIKIMO SAVININKUI IR
VISUOMENEI TVARKA

123. Ligonines savininkas (dalininkas) turi teisg susipaZinti su [staigos dokumentais ir

gauti

fstaigos turim4 informacij4 apie jos veikl4. Savininkui (dalininkui)

raStu pareikalavus, [staiga ne
veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybg susipaZinti su
Siais dokumentais [staigos darbo valandomis jos buveineje ar kitoje Ligonines direktoriaus
nurodytoje vietoje, kurioje yra saugomi dokumentai. Siq dokumentq kopijos savininkui gali buti
siundiamos registruotu lai5ku adresu, kuri yra nurodgs [staigai arba iteikiamos pasira5ytinai ar
elektroniniq rySiq priemonemis.
124. Ligonines direktorius turi parengti ir savininkui (dalininkui) pateikti metini finansiniq
ataskaitq rinkini ir veiklos ataskait4 kartu su auditoriaus i5vada (kai finansiniq ataskaitq auditas
buvo atliktas), ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo visuotinio dalininkq susirinkimo pateikti
Juridiniq asmenl+ registrui ir paskelbti fstaigos internetineje svetaineje. Metini finansiniq ataskaitq
rinkini sudarandiose finansindse ataskaitose ir veiklos ataskaitoje turi blti pateikta informacija,
nustatlta Sveikatos prieZiuros istaigq istatyme, Vie5qiq istaigq istatyme, kituose teises aktuose, kita
informacija, kurios reikalauja Savininkas, Siq dokumentq parengimo tvark4 nustato ir informacijos
turini detalizuoja Vyriausybe arba jos igaliota institucija.
125. [staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija savininkui pateikiama neatlygintinai.
126. Ligonine teikia informacij4 visuomenei apie {staigos veikl4 Visuomen€s informavimo

istatymo nustatyta tvarka.
127. [statymuose numaty.tais atvejais, tvarka, apimtimi ir terminais prane5imai ir skelbimai
vie5ai pateikiamo V[ Registrq centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenl+ vieii,,
praneSimai".

XVUI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
128. [statai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Ligonine savo veikloje.
129. Klausimai, neaptarti Siuose istatuose, sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka.

Direktorius

Tomas Skudas
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