
PATVIRTINTA
Siauliq rajono savivaldybes adminisrracijos
direktoriaus
2021.m. vasario,f d. [sakymu Nr. A- /51

vrEsosros IsTArcos KURSENV LTGONTNES ISTATAT

n.*r*JJ,[SI"SsrAros

1' VieSoji istaiga Kurienq ligonine (toliau - [staiga) yra Lieruvos nacionalines
sveikatos sistemos (toliau - LNSS) vykdomasis subjektas, i5 Siauliq rajono savivaldybes turto ir
le5q isteigta vie5oji sveikatos prieZiiiros ne pelno [staiga, ribotos civilines atsakomybes vielasis
juridinis asmuo, teikiantis ios istatuose numatytas asmens sveikatos prieZilros paslaugas pagal
[staigai suteiktq licencijq.

2. [staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos
Respublikos sveikatos prieZi[ros [staigq istatymu, Lietuvos Respublikor iuuik.to, sistemos
istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo [statymu, Lietuvoi Respublikos vielqjq [staigq
istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos standartaii iiip p"ui
tarptautiniais ir uZsienio Saliq standartais, iteisintais Lietuvos Respublikoje nustatyta tvar-ka,
Lietuvos Respublikos medicinos ir higienos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro isakymais, vie5osios lstaigos Kur5enq ligonines [statais (toliau - lstatai)ir kitais teises aktais.

3. [staiga turi [kini, finansini, organizacin[ ir teisini savaranki5kumq.
4. lstaiga pagal savo prievoles atsako tikjai nuosavybes teise priklausaniiu turtu.
5. [staigos vienintelis dalininkas (savininkas) - Siauliq rajono savivaldybe, kodas

L11t05174, adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai. Siauliq rajono savivaldybes, kiip [sraigos
savininko, teises ir pareigas, iSskyrus iSimtinei Siauliq rajono savivaldyb6i taryUos ii mero
kompetencijai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymq prisiirtas funkcilas, kurias
[gyvendina Siauliq rajono savivaldybes taryba ir meras, igyvendina'Siaullq iu;ono savivaldybes
administracijos direktorius (toliau - savininko teises ir pareigis [gyvendinanti institucija).

6. [staigos teisine forma - vieloji istaiga.
7. Istaigos pavadinimas - vieSoji istaiga Kurlenq ligonine.
L lstaigos buveind - J. Basanavidiaus g. L0, Kuridnai, Siauliq r.
9. [staigos elektroninis paitas - info@kursenai-medicina.lt.
10. [staigos finansiniai metai sutampa su karendoriniais metais.
11. [staigos veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

L2. lstaigos veiklos tikslai - gerinti Lietuvos gyventojq sveikatq siekiant sumaZinti jq
sergamumfu mirtingumq kokybi5kai teikiant asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas.

13. Pagrindiniai [staigos veiklos uZdaviniai: organizuoti ir teikti kv;lifikuotas pirmines
stacionarines ir antrines ambulatorines asmens sveikatos prieZilros medicinos paslaugis. Sios
paslaugos teikiamos [staigoje.

14. Pagal Ekonominds veiklos r[Siq klasifikatoriq (EVRK 2 red.), pawirrint4 Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
isakymu Nr. D[-226, pagrindines Israigos veiklos srityJyra Sios:

L4.L.bendrosios paskirties ligoniniq veikla - 86.10.10;
14.2.slaugos ligoniniq veikla - 86.10.40;
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14.3.Gydytojq specialistq veikla _ 86.22;
14.4.bendrosios praktikos gydytojq veikla - 96.21;
14.5. kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla _ 96.90;
14.6.medicinos Iaboratorijq veikla - g6.g0.30;

14.T.stacionarine slaugos istaigq veikla - g7.10;
14.8. stacionarine pagyvenusiq ir ne[galit$q asmenq globos veikla - 87.30;
14.9.kita sracionarine globos veikla - 87.90;
14.10. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas - 68.20;
14.1.1,. suaugusiqiq ir kitas, niekus nepriskirtas Svietimas _ 85.5g;
L4.12. odontologines praktikos veikla _ 96.23;
L4.L3.viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ne ligoninese - 86.90.10;
14.L4. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neigaliaisiais

asmenimis veikla - 88.10;
14.t5. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla -

88.99.
15. Kitos istatymams ir kitiems teises aktams neprieStaraujandios veiklos vykdymas

siekiant [staigos rikslq.
16. LicencijuojamE veiklq ar veiklq, kuriai reikalingi specialus leidimai, [staiga gali

vykdyti tik gavusi aritinkamas licencijas ar leidimus.

III SKYRIUS
ISTAIGOS VALDYMO ORGANAI

17. {staiga [gyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.

18' [staiga turi organq - visuotini dalininkq susirinkimq, vienasmeni valdymo organE -
istaigos vadovE - dir:ektoriq (toliau - [staigos vadovas) ir patariamuosius organui - stetetojq tu.ybe,
gydymo tarybq slaugos tarybq ir medicinos erikos komisijE.

19. [staigos vadovas vadovauja administracijai. Administracijos sudarymo tvark6
funkcijas, atsakomybq nustato Administracijos darbo reglamentas, kuri tvirtina [staigos vadovas.

20. Buhalterinq apskaitq [staigoje tvarko vyriausiasis finansininkis (buhalteris).
[staigos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigq negali eiti tas pars asmuo ir
asmenys, susijq giminystes ar svainystds rySiais. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartl gali
atlikti ir kitas juridinis asmuo.

IV SKYRIUS
SAVININKO TEISE S IS PAREI GAS IGYVENDINANd I oS INSTITUC I Jo S

KOMPETENCIJA, TEISES IR PAREIGOS

21. Visuotinis dalininkq susirinkimas yra aukSiiausiasis [staigos organas. Siauliq rajono
savivaldybe yra lstaigos steigeja, taip pat yra vienintelis [staigos dalininkai. Jeigi [staigos dalininkas
yra vienas asmuo, iis vadinamas istaigos savininku. Vieiqjq istaigq [statymo nuostatos, kurios
taikomos dalininkams, taikomos ir savininkams. Savininkas arba;o tgitiotas asmuo sprendZia visus
Vie5qiq [staigq [statyme, Vietos savivaldos istatyme, Sveikatos iistu-os istatyme, Sveikatos
prieZilros istaigq [sl.atyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. rugsejo 26 d. nutarime Nr.
1025 ,,Del valstybes ir savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo vie5osiose lstaigose,,,
kituose teises aktuose ir Siuose [statuose savininko (dalininko) kompetencijai priskirtus klausimus.

22' Savininko (dalininko) raSytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkq
susirinkimo sprendirnams.

23. Visuotinio dalininko susirinkimo kompetencijai yra priskirtas tokiq sprendimq
priemimas:

23.1.tapirno kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;
23.2. naujq dalininkq priemimo;
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23.3. {staigos veiklos strategijos tvirtinimo;
23.4. [staigos valdymo struktlros ir pareigybiq sqralo rvirtinimo;
23.5. konkurso [staigos vadovo pareigoms nuostatrl tvirtinimo;
23.6. kitq pareigq, i kurias darbuotojai priimami konkurso b[du, s4raio ir kva]ifikaciniq

reikalavimq tvirtinimo;
23.7. konkurso kitoms pareigoms, I kurias darbuotojai priimami konkurso bldu,

nuostatq tvirtinimo istatymq nustatyta tvarka;
23.8. kitq Vie5qjq istaigq [statyme ir kituose teises aktuose jo kompetencijai priskirtq

klausimq sprendimq priemimas.
24. Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktoriui igyvendinant dalininko

(savininko) teises ir pareigas, reikalingas gauti iSankstinis Siauliq ralono" savivaldybes tarybos
pritarimas 5iais klausimais:

24.1. del [staigos likvidavimo;
24.2. ddl [staigos likvidavimo atSaukimo,

pridmqs visuotinis dalininkq susirinkimas;
24.3. del [staigos reorganizavimo;
24.4. del [staigos pertvarkymo;
24.5. del dalininkq kapitalo didinimo Siauliq

jo maZinimo;

jeigu sprendim4 likviduoti Istaigq buvo

rajono savivaldybes papildomais inaiais ar

24.6. del [staigos atlygintinq paslaugq kainq ir tarifq dydzio nustatymo.

V SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

25. Vykdydama [statuose numatyr4 veiklq Istaiga ruri teisq:
25.1. tur:eti sqskaitas bankuose;
25.2. tureti savo Zenkl4;
25.3. pirkti ar kitokiais budais isigyti savo veiklai reikalingq turtE, naudoti, valdyti,

disponuoti juo istatymq, kitq norminiq teisds aktq ir [statq nustatyra tvarka;
25.4. teikti ir gauti paramfu paveldeti pagal testamentq;
25.5. sudaryri sutartis ir prisiimti [sipareigojimus;
25.6. sudaryti tikslines sQmatas, tureti tam tikslui specialias sqskaitas;
25.7' steigti ne pelno organizacijq asociacijas, stoti i jas, tarp jq ir tarptautines, ir

dalyvauti jq veikloje;
25.8. naudoti Istaigos leias lstatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams [gyvendinti;
25.9. skelbti konkursus, susijusius su [staigos veikla, ir juos organizuoti;
25.10. teises aktq nustatyta warka teikti mokamas paslaugas
25.11,. tureti kitokiq teisiq, jei jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir

kitiems teises aktams.
26. {staiga privalo:
26.1. uZtikrinti bltinqj4 medicinos pagalbE;
26.2. [gyvendinti b[tinqsias visuomenes sveikatos prieZilros priemones pagal Sveikatos

apsaugos ministerijos patvirtintq sqrai4;
26.3. teikti nemokamas planines sveikatos prieZi[ros paslaugas [sitikinus, kad pacientas

turi teisq tokias paslaugas gauti;
26.4. teikti tik tas asmens sveikatos prieZiuros paslaugas, kurios nurodytos [staigaiiSduotame akreditavimo paZymej ime;
26.5. sudaryti Sveikatos prieZilros [staigq civilines atsakomybes uZ pacientams

padarytq Zalq privalomojo draudimo sutartis;
26.6. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta warka atlyginti Zal6 padarytE pacienro

sveikatai teikiant sveikatos prieZilros paslaugas;
26.7. naudoti tik tas sveikatos prieZilros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka
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aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi briti itraukti I
Medicinos gaminiq registrfu kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras;

26.8. pildyti ir saugoti pacientq ligos istorijas, ambulatorines korteles, kit4 medicininq
dokumentacijE ir teikti informacijE apie pacientq vilstybes institucijoms ir kitoms istaigoms
Sveikatos apsaugos ministerij os nustatyta tvarka;

26.9. saugoti paciento medicininq paslapti, i5skyrus atvejus, kai [staiga prirzalo pateikti
informacijq apie pacientq arba kai pacientas sutinki, kad informaciji apie jo sve"ikitos bukiq b[tq
teikiama;

26.1'0' nustatyta tvarka vykdyti buhalterinq apskaitq, teikti finansinq-buhalterinq ir
statistinq informacijq valstybes institucijoms ir [staigos savininko ieises ir pareigas igyvendinaniiai
institucijai;

26.t1. rnoketi mokesdius istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;
26.I2. informuoti teises aktq nustatyta warka Sveikatos apsaugos ministerijil savininko

teises _ir pareigas igyvendinaniiq institucijq apie [staigoje ivykusius vidaus infekcijtf awejus ir
protrlkius, kitus Zalos pacientq sveikatai padarymo aWejus;

26.13. uZtikrinti lygias pacientq teises i teikiamas sveikatos prieZilros paslaugas;
26.74. tureti vidaus tvarkos taisykles ir uZtikrinti, kad jos bltq prieinimos pacientams

susipaZinti;
26.15' [staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos

Respublikos istatymams, kitiems teises aktams, [staigos steigimo dokumentams, lstaigos lstatams ir
veiklos tikslams.

VI SKYRIUS
NAUJU DALININKU PRIEMIMO, DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI,

DALININKO TEISIV PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

27. [staigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Vie5qjq [staigq istatymo ir
Siq istatq nustatyta tvarka yra perdavqs [staigai inaSq ir turi istatymo ir istatq- nurt.tytu, dalininko
teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra perleistos [statq ar istatymq nustatyia tvarka.

28. Steigejas, Lietuvos Respublikos vie5r{q istaigq istatymo ir Siq [statq nustatyra
tvarka perdavqs [staigai [na56 tampa jos dalininku.

29. [staigos dalininkas turi iias neturtines teises:
29.1. dalyvauti ir balsuoti [staigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
29.2. susipaZinti su [staigos dokumentais ir gauti [staigos rurimE informacijE apie jos

veiklq;
29.3. kreiptis I teism4 su ieSkiniu, praSydamas panaikinti [staigos visuotinio dalininkq

susirinkimo ir kitq lstaigos organr+ sprendimus, taip pat pripaZinti negitiopnfiais valdy,mo o.gunq
sudarytus sandorius, jeigu jie prieitarauja imperatyviosioms istatymll no.*o*r, [staigos istatams
arba protingumo ar sqZiningumo principams;

29.4. kreiptis I teismq su ie5kiniu pralydamas uZdrausti [staigos valdymo organams
ateityje sudaryti sandorius, prieStaraujaniius [staigos veiklos tikslams ar paZeidZiintius [-staigos
valdymo organo kompetencijq;

29.5. kitas istatymuose nustatytas neturtines teises.
30. [staigos dalininkas turi teisq istatq ir [statymq nustatyta tvarka perleisti kitiems

asmenims dalininko teises, i5skyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ir Savivaldybe.
3L. Naujq dalininkq priemimo tvarka:
31.1' Asmuo, pageidaujantis tapti [staigos dalininku, pateikia [staigos vadovui praiymq

juo tapti' Pra5yme turi biiti nurodyti duomenys apie asmeni, pageidau.irnii tufiti [staigos ailininku
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveine, fizinio ar-eni vardls, pavarde, ar1nen, kodas,
gyvenamoji vieta), taip pat numatomas ina5as pinigais ar inaSo verte, kuri nurodyta turto vertinimo
ataskaitoie. Be to, pralyme turi b[ti pareikStas pritarimas [staigos veiklos tikslams. Kartu su
praSymu turi biiti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialui ar
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nematerialqjI turtq.
31.2' lstaigos vadovas, gavqs asmens, pageidaujantio tapti [staigos dalininku, praiym6

turi per 30 kalendoriniq dienq kreiptis [ lstaigos Savininkq del sprendito priemimo. lstiigosvadovas per 5 darbo dienas turi informuoti dalininkais pageidaujandius tapti asmenirs apie lstaigos
Savininko priimtq sprendim4 del naujq dalininkq.

31.3' Asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkq susirinkimo sprr:ndimu (esant
vieninteliam [staigos dalininkui (savininkui), sprendimq, kuris [formlnamas isakymu, priima Siauliq
rajono savivaldybes administracijos direktorius).

31.4. Visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus sprendimq (Siauliq rajono
savivaldybes administracijos direktoriui priemus sprendim1 kai yra vienintelis dalininkas
(savininkas)) priimti dalinink4, pageidavqs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavqr; lsraigai savo
praSyme nurodytq [na5q. [na5E dalininkai privalo perduoti ne veliau 

- 
kaip per :lO ai*.I nro

sprendimo priemimo. Neperdavus [naSo per 30 dienq, dalininkas ]aikomas n.piii*tr.
32. Dalininkq inaSai sudaro dalininkq kapitalq. Dalininkq kapitalas gali brlti didinamas

tik papildomais ina5ais. Papildomas inaSas [staigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkq
inaSai gali b[ti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq [statym4 [vertintas
materialusis ir nematerialusis turtas.

33. [naiai [staigai perduodami tokia tvarka: pinigai ineSami i [staigos s4skait6 turtas
[staigai perduodamas suraiant turto perdavimo-priemimo aktq. Turto perdavimo-pri6mimo aktq
pasira5o lstaigos savininko igaliotas asmuo ir [staigos vadovas. Materialus ina5as tu.i buti ivertintas
nepriklausomo turto vertintojo teises aktq nustatyta tvarka. Perduodant turtq [staigai turi b[ti
pateikta ir sio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas [staigos savininko lelomis.

34. [staigos dalininkai ir jq [naSq verte yra iraSomi lstaigos dokumentuose, o
kiekvienam dalininkui i5duodamas jo ina5q verte parvirtinintis dokumenias. 

-
35. Apie savo sprendimq perleisti [staigos dalininko teises dalininkas turi raitu praneiti

[staigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmeni fiuridinio asmens pavadinimas, kodas,
buveine; fizinio asmens vardas, pavard6, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti
savo teises, taip pat - perleidimo bUdq ir numatomq sandorio datq. Apie gaut4 dalininko prinesimq
[staigos vadovas per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybes teisq perimti dalininko
teises turi esami dalininkai.

36. Savivaldybe kaip [staigos dalininko (savininko), teises gali briti perduc,tos kitiems
juridiniams asmenitns Vie5rgq [staigq [statymo ir kitq istatymq, reglimentuojintiq valstybes ir
savivaldybiq turto valdymq, naudojimq ir disponavimq juo, nustatytais awejais ir budais.

37. Dalininko teises [gijqs asmuo pateikia [staigos vadovui lstaigos dalininko reisiq
igij imq patvirtinanri dokumentq.

38. [staigos vadovas, gavqs [staigos dalininko teisiq [gijimQ patvirrinanti dokument4,
per 3 darbo dienas [ra5o naujE dalininkq ir jo [na5o verrq [ [staigos dokumenlus.

39. Asntuo, [sigijqs dalininko teises, [staigos dalininku tampa nuo dalininko teisiq
igijim4 patvirtinaniiame dokumente nurodyto momento.

40. Apie tai, kad yra iregistruotas naujas [staigos dalininkas, {staigos vadovas per 5
darbo dienas 5iq [statq nustatyta tvarka turi praneSti [staigos dalininkams.

41. Naujo dalininko balsq skaidius, [gyvendinant jo teisq balsuoti visuotiniame
dalininkq susirinkime, atitinka jam dalininko teises perleidusio dalininko tri.tq balsq skaiiiq.

I srAI G o s vAD ovo sKYRIM o, Jlif5"IHffi o rvARr(A, J o KoMpE:rEN c r JA

42. lstaigos vadovas i darbE priimamas vie5o konkurso b[du penkeriems rnetams, kurio
nuostatai tvirtinami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta warka.

43. Darbo sutarti su [staigos direktoriumi sudaro ir nutraukia bei kir;as funkcijas,
susijusias su [staigos vadovo darbo santykiais, [gyvendina Siauliq rajono savivaldybes meras Darbo
kodekso nustatyta warka ir pagrindais.
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44. Darbo sutartis su [staigos vadovu gali blti nutraukiama, visuotiniam dalininkq
susirinkimui priemus sprendimE atlaukti [staigos vadovq.

45. [staigq vadovo atSaukimo prieZasdiq sqraSas:
45'1. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas itarimas del sunkaus ar

labai sunkaus nusikaltimo padarymo;
45.2. asmuo pripaZintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi

neiSnykusi ar nepanaikintE teistumq;
45.3. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas itarimas del nusikaltimo

valstybes tarnybai ir vieSiesiems interesams ar korupcinio pobldZio nusikaliimo padarymu;
45.4. asmuo pripaZintas kaltu del nusikaltimo valstybes tarnybai ir viesiesiems

interesams ar korupcinio pob[dZio nusikaltimo padarymo ir turi nei5nykusi ar nepanaikintq
teistumq;

45.5. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareik5tas itarimas ar asmuo
pripaZintas kaltu del baudZiamojo nusiZengimo valstybes tarnybii ir vieiiesiems interesams ar
korupcinio pobldZio baudZiamojo nusiZengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo
atsakomybes) nuosprendZio [siteisejimo dienos nepraejo 3 metai;

45.6. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikStas itarim,as ar asmuo
pripaZintas kaltu del nusikaltimq, kuriais padaryta turtine Zala valstybei, ir turi neiinykusi ar
nepanaikintq teistumq;

45.7. asmuo yra uZdraustos organizacijos narys;
45.8. asmuo yra atleistas i5 skiriamq arba renkamq pareigq del priesaikos ar

pasiZadejimo sulauZymo, pareiglno vardo paZeminimo ir nuo atleidimo iB pireigq dilnos nepraejo
3 metai;

45.9. asmeniui atimta teise eiti istaigos vadovo pareigas;
45.10. asmuo yra atleistas i5 valstybes tarnautojo pareigq paskyrus tarnybrinq nuobaudq

- atleidimq i5 pareigq, arba Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos islatymo nustatyta tvarka
pripaZintas padarqs tarnybin[ nusiZengim4, uZ kur[ turetq buti skirta tarnybine nuobauda -
atleidimas i5 pareigq, atleistas i5 statutinio valstybes tarnautojo pareigq paskynus tarnybinq
nuobaudq - atleidimq i5 tarnybos statuto nustatyra rvarka, arba atleistas ii paieigq del Siurkitaui
darbo pareigq paZeidimo ir nuo atleidimo i5 pareigq ar tarnybos dienos ar^pripiZinimo padarius
tarnybin[ nusiZengimq dienos nepraejo 3 metai;

45.11.. asmens padarytas korupcinio pobudZio teises paZeidimas, t. y. darbo drausmes ar
tarnybinis nusiZengimas, piktnaudZiaujant tarnybine padetimi, vir5ijant igaiiolimus, neatliekant
pareigq, paZeidZiant vieiuosius interesus ir nuo sprendimo del darbo drausmes ar tarnybinio
nusiZengimo padarymo nepraejq 3 metai;

45.1.2. asmuo yra pripaZintas SiurkSdiai paZeidqs Lietuvos Respublikr:s vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo valstybes tarnyboje istatymo reikalavimus ir nuo pizuidi,ro padaiymo
nepraejo 3 metai;

45.13. asmuo itariamas padarqs baudZiamqji nusiZengimq ar nusikaltimq, tatiau
nesurinkus pakankamai duomenq ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmu,l pauauktas
administracin6n atsakomyben ir nuo administracines atsakomybes taikymo nepraejo l- metai ar
administracine atsakomybe nebuvo taikyta, taip pat praejq naikinamieji drausmines atsakomybes
taikymo terminai;

45.L4. paai5keja, kad dalyvaudamas vie5ame konkurse eiti vadovo pareigas pateike
suklastotus dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkandius duomenis, def kuriq
negalejo blti priimtas i vadovo pareigas;

45.15. asmens savyb6s, ry5iai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybes ar
faktai j[ [ pareigas priimaniiam asmeniui sudaro pagrindq padarytll5vadq kad asmuo akivaizdZiai
Zemina sveikatos sistemos autoritetq, griauna pasitikejimq sveikatos sistema, asmens sveikatos
prieZilros istaiga arba jas kompromituoja.

46. [staigq vadovq atSaukimo tvarka:
46.1. lstaigos vadovas at5aukiamas LNSS vie5osios [staigos dalininkes (savininkes),
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turtines ir neturtines teises igyvendinandios valstybes institucijos sprendimu (visuotiniame
dalininkq susirinkime);

46.2' [staigos vadovas apie galimE jo atlaukimq ra5ytiniu praneiimu informuojamas ne
veliau kaip likus 7 darbo dienq iki planuojamo posedZio del vadovo galimo at5aukimo jtohau -posedis). Prane5ime nurodoma posedZio vieta, laikas, ApraIo 2 punkte nurodyta atiaukimo
prieZastis (prieZastys) bei nurodoma LNSS vieSosios ar biudZetines istiigos vadovo teise ne veliau
kaip likus 3 darbo dienoms iki posedZio pateikti savo argumentuotus paaiikinimus;

46.3. sprendimas del istaigos vadovo at5aukimo (neat5aukimo) priimamas vieiosios
istaigos visuotiniame dalininkq susirinkime visuotinio dalininkq nutarimu. Sprendimai del
atlaukimo i5 istaigos vadovo pareigq tvirtinami savivaldybes mero potvarkiu;

46.4. posedyje turi teisq dalyvauti istaigos vadovas;
46.5. priemus motyvuot4 sprendimq atSaukti istaigos vadovq i5 pareigq, su istaigos

vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama.
47. [staigos vadovo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos

patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
48. lstaigos vadovas privalo periodiSkai tobulinti vadovavimo [staigai gebejimus.

Privalomojo tobulinimosi tvarka nustatyta sveikatos apsaugos ministro isakyme.
49. [staigos vadovo kompetencijai priskiriama:
49.1. organizuoti [staigos veiklq ir veikti [staigos vardu santykiuose su kitais juridiniais

ir fiziniais asmeninis;
49.2. atstovauti [staigai teisme ir kitose institucijose;
49.3. atidaryti ir uZdaryti sqskaitas bankq [staigose;
49.4. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;
49.5. wirtinti [staigos vidaus warkos taisykles ir kitus [staigos rengiamus dokumentus;
49.6. [staigos vardu pasiraSyti dokumentus ar [galioti kitus asmenis vykdyti [staigos

vadovui priskirtas funkcijas;
49.7. nustatyti Istaigos strukt[rfu darbuotojq etatus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su [staigos
darbuotojais, juos skatinti arba skirti jiems drausmines nuobaudas, wirtinti darbuotojq pareigines
instrukcijas;

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

49.9. uZtikrinti [staigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sqlygas;
49.10' suderinus su [staigos Stebetojq taryba, tvirtinti [staigos darbuotojq darbo

apmokejimo tvarkE;
49.1.L. patvirtinti i5laidq, skirtq darbo uZmokesiiui ir medikamentams, normaryvus;
49.12. uZtikrinti [staigos buhalterines apskaitos organizavimq ir apskaitos dlkumentq

saugojimq;
49,t3. atsakyti uZ tinkam4 veiklos ataskaitos ir lstaigos veiklos planq parengimq;
49.14. arsakyti uZ tinkamq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq;
49.15. uZtikrinti perduoto ir [staigos isigyto turto rinkamE naudojimq bei saugojimE;
49.16. praneSti steigejui (savininkui) ir (arba) savininko reises ir p..Ligut

igyvendinandiai institucijai apie ivykius, turindius esmin6s reik5mes lstaigos veiklai;
49.17. teikti klausimus svarstyti lstaigos savininko reises ir pareigas igyvendinandiaiinstitucijai;
49.18' igyvendinti savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos priimtus

sprendimus;
49.19. atsakyti uZ informacijos apie [staigos veiklq pateikimq visuomenei, vie5os

informacijos paskelbim4;
49.20. atsakyti uZ kitus veiksmus, kurie yra

[staigos [statuose.
lstaigos vadovui priskirti teises aktuose ir

50. Su lstaigos vadovu gali buti sudaryta jo visiSkos materialines atsakomybes sutartis
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vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis. Darbo gintai tarp [staigos vadovo ir [staigos
nagrinejami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

51' lstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos [statymais, kitais
teises aktais, [statais, savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos spiendimais ir
pareigybes nuostatais.

52. lstaigos vadovo atostogq, Iigos, komandiruoiiq metu ir kitais atvejais, kai del
objekryviq prieZasiiq [staigos vadovas negali eiti pareigq, jo pareigas eina gydymo veiklos
administratorius, kurio pareigybes apraiyme yra [raSyti 5i funkcija. Nesant [yAy-o veiklos
administratoriaus, meras potvarkiu paveda kitam [staigos darbuotojui vyt<dyti. direktoriaus
funkcijas.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS KOLEGIALIV ORGANV KOMPETENCIJA, JV RINKIMO IR ATSAUKIMO

TVARI(A

53. lstaigos steb6tojq taryba yra kolegialus organas, sudaromas penkeriems metams
[staigos veiklos vielumui uZtilainti bei patarti [staigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises
ir pareigas igyvendinaniiai institucijai [staigos veiklos krausimais.

54. {staigos stebetojq taryba sudaroma i5._dviejq [staigos savininko teises ir pareigas
igyvendinaniios institucijos paskirtq asmenq; dviejq Siauliq rajono savivaldybes tarybos paskirtq
asmenq ir vieno lstaigos pagal Darbo kodeksE veikianiio darbuotojq atstovo paskirto it-.nr.
Stebetojq tarybos nariq kadencijq skaidius nera ribojamas.

55. Su stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uZ darbq stebetojq taryboje
neapmokama. UZ veikl4 stebetojq taryboje jos nariai atsako teises aktq nustatyta ivarka.

56. I stebetojq tarybq negali blti paskirtas [staigos vadovas, lstaigos vadovo
pavaduotojas, padaliniq ir filialq vadovai, vyriausiasis finansininkas (buhalteris), asmuo kuris dirba
institucijose, vykdaniiose privalomqi[ sveikatos draudimq taip pat Pacientq sveikatai padarytos
Zalos nustatymo komisijoje, veikianiioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

57. Stebetojq tarybos susirinkimai yra protokoluojami.
58. Stebetoiq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus,

apie tai raStu [spedamas stebetojq tarybq ir j[ delegavusiq institucijq ne veliau kaip priei t+
kalendoriniq dienq.

59. Stebetoiq tarybos narys gali b[ti atSauktas is stebetoiq rarybos:
59.1. jo raltiSku pareiSkimu;
59.2. delegavusios institucijos sprendimu;
59.3. [staigos sveikatos prieZilros specialistq profesines sqjungos nutarimu, jeigu ji

buvo delegavusi savo atstovE.
60. Vietoje atsistatydinusio ar atSaukto steb6tojq tarybos nario skymsi institucija

parenka ir deleguoja kitq nar[.
61. Stebetojq tarybos nariai turi teisq dalyvauti visuotiniuose dalininkq susirinkimuose

be balso teises, gauti informacijq apie [staigos vykdomq veiklq.
62. Stebetojq tarybos sudetis tvirtinama, keidiama savininko (dalininko) sprendimu.
63. Steberojq tarybos kompetencija:
63.1. analizuoti lstaigos administracinq veikl4;
63.2. stebeti Istaigos vadovo vykdomq personalo politikq;
63.3. i5klausyti ir ivertinti [staigos vadovo parengta metines veiklos ataskaitq bei

strateginius veiklos planus;
63.4. derinti [staigos vadovo sprendimo projektq ddl teikiamq paslaugq asortimenro

didinimo ar maZinimo, vidaus strukt[ros pakeitimq;
63.5. derinti Istaigos vadovo sprendimo projektq del darbuotojq darbo apmokejimo

tvarkos tvirtinimo;
63.6. [staigos vadovo siiilymu derina kitq lstaigai svarbiq sprendimq projektus.
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64. Stebetojq taryba turi teisq:
64.1. teikti savininkui (dalininkui) siulymus del [staigos vadovo, padaliniq ir filialq

vadovq kandidatlrq;
64.2. teikti Istaigos vadovui ir savininkui (dalininkui) pasillymus del paslaugq

prieinamumo, kokybes, efektyvumo ir kitais [staigos veiklos organizavim-o gerinimo klausimais;
64.3' stebetojo teisemis dalyvauti [staigos organizuotame konkurse padaliniq bei filialq

vadovq pareigoms eiti ir pareiksti savo nuomonQ savininkui (dalininkui);
64.4. sillyti [staigos vadovui at5aukti priimtus sprendimus, kurie prieitarauja Lietuvos

Respublikos norminiams teisds aktams, savininko (dalininko) sprendimams ir [staigos istatams, arba
kreiptis I savininkq (dalininkq) del tokiq sprendimq panaikinimo.

65. Stebetojq tarybos darbo organizavimas:
65.1. posedis yra pagrindine stebetojq tarybos darbo forma. Stebetojq tarybos posedZiai

protokoluojami;
65.2. stebetojq tarybai vadovauja stebetojq tarybos pirmininkas, kurl i5renka stebetojrl

tarybos nariai paprasta balsq dauguma per pirmqil posedi;
65.3. stebetojq tarybos posedZiai yra arviri;
65.4. stebetoiq tarybos posedZiai Saukiami pagal poreik[, bet ne rediau kaip 2 kartus per

metus;

65.5. stebetojq tarybos posedis Saukiamas stebetojq tarybos nariq reikalavimu arba
[staigos vadovo iniciatyva. Stebetojq tarybos posedZiq laikE ir vietq nustato Stebetojq tarybos
pirmininkas, atsiZvelgdamas i Istaigos vadovo sillymq, bet ne veliau kaip 3 darbo dienor it i
posedZio pateikia nagrinejamq klausimq sqralq;

65.6. 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.

66. Stebetojq tarybos pirmininkas:
66.1. Saukia stebetojq tarybos susirinkimus;
66.2. organizuoja stebetojq tarybos darbq jai vadovauja ir atsako uZ jos veiklq;
66.3. sudaro susirinkimo dienotvarkq;
66.4. palaiko ry5[ su [staigos vadovu;
66.5. teikia iSvadas, pasi[lymus;
66.6. pasira5o posedZiq protokolus.
67. Stebetojq tarybos pirmininko pavaduotojas iSrenkamas pirmojo stebetojq tarybos

susirinkimo metu. Jis gali vykdyti stebetojq tarybos pirmininko puuuitu, jim lgalojimus, eiti
pirmininko pareigas jam iSvykus, susirgus ar ji nu5alinus iki naujo stebetojq tarybos iirmininko
iSrinkimo.

68. Stebetojq tarybos sekretorius iSrenkamas pirmojo stebetojq tarybos susirinkimo
metu. Jis protokoluoja susirinkimus, tvarko ir kaupia stebetojq tarybos dokumentacijq.

69. Stebetojq tarybos nariq teises:
69.1. teikti pastabas ir pasillymus del posedZio darbotvarkes ir posedyje nagrinejamq

klausimq;
69.2. si[lyti suSaukti stebetojq tarybos posedi;
69.3. susipaZinti su stebetoiq tarybos dokumentais ir iq projektais.
70. Stebetojrl tarybos nariq pareigos:
70. 1. dalyvauti stebetojq tarybos posedZiuose;
70.2. I5 anksto praneSti stebetojq tarybos pirmininkui, kad del svarbiq prieZasiiq negali

dalyvauti posedyje;
70.3. susipaZinti su stebetoiq tarybos dokumentais, ir iq projektais.
71. Stebetojq tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar sekretorius gali blti atleidZiami

steb6toiq tarybos susirinkimo metu 2/3 tarybos nariq balsq dauguma.
72. Stebetojq tarybos nariai atsako uZ savo veiklq ir konfidencialios informacijos
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issaugojima teises aktq nustatyta tvarka.
73. Stebetojq taryba savo veiklq pradeda

sprendimq del stebetojq tarybos sudeties patvirtinimo
nauja stebetojq taryba.

visuotiniam dalininkq susirinkimui priemus
ir atlieka savo funkcijas, iki bus pawirtinta

74. Stebetojq tarybos posedZiai gali vykti ir nuotoliniu bfldu.
75. {staigos gydymo taryba [staigos vadovo [sakymu sudaroma penkeriems metams iS

[staigos gydytojq. Gydymo tarybai pirmininkauja [staigos vadovo paskirtas darbuotojas. Gydyrno
taryba veikia pagal lstaigos vadovo patvirtint4 darbo reglameniE (nuostatus), kuils gaii buti
keidiamas gydymo tarybos nariq sitlymu.

76. Gydymo tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas. [staigos vadovas gali atiaukti
gydymo tarybos narius nepasibaigus jq kadencijai:

76.1. nutraukus darbo sutarti [staigoje;
76.2. gydymo tarybos nario praSymu.
77. Gydymo tarybos veiklos forma yra posedZiai, kurie rengiami ne rediau kaip 1 kartq

per ketvirti. Gydymo tarybos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne maZiau nei puse
visq nariq. Gydymo tarybos sprendimai priimami paprasta posedyje dalyvaujaniiq nariq balsq
dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia gydymo tarybos pirmininko Ualsai. Gydymo taryboi
sprendimai [forminami posedZiq protokolais, kuriuos gydymo rarybos vardu paiiriSo gydymo
tarybos pirmininkas ir gydymo tarybos sekretorius.

78. lstaigos gydymo tarybos kompetencija:
78.1. svarstyti ir analizuoti asmens sveikatos prieZilros organizavimo ir kokybes bei

prieinamumo tobulinimo klausimus, nagrineti klaidas, neatitiktis;
78.2. periodiSkai rengti klinikines konferencijas, seminarus;
78.3. svarstyti strukturiniq padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus;
78.4' sitilyti [staigos vadovui sudaryti [staigoje gydytq pacientq mirdiq, epidemiologijos

klausimq nagrinejimo ir kitas su asmens prieZilra susijusias komisijas;
78.5. analizuoti medicinos darbuotojrl dalykines kvalifikacijos b[kle, teikti lstaigos

vadovui pasillymus del bUtint$ri specializacijq, kvalifikacijos kelimo po..ikio;
78.6. svarstyti naujq asmens sveikatos prieZilros technologijq isigijimo klausimus.
79. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobudZio

pasillymus [staigos vadovui. Jei [staigos vadovas su pasillymu nesutinka, gydymo iuryU" j1 gali
pateikti [staigos savininkui (dalininkui).

B0' [staigos slaugos taryba yra [staigos kolegialus organas, sudaromas iS [staigos
padaliniq ir filialq slaugos specialistq. Slaugos tarybq penkeriems merams i5 ne maZiau kaip 5 ni.iq
sudaro [staigos vadovas. Slaugos tarybai pirmininkauja [staigos vadovo paskirtas darLuotolas.
ISrinktos slaugos tarybos darbo reglamentas tvirtinamas [staigos vadovo isakymu.

81. Slaugos tarybos komperencija:
81.L. svarstyti pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, sillyti

perspektyvias Iigoniq slaugymo kryptis, numatyti jq realizavimo bndus;
81.2. analizuoti slaugos darbuotojq kvalifikacijos kelimo poreikius ir sitlyti [vairias

kvalifikacijos kelimo formas;
81.3. organizuoti slaugos studentq praktikE, teikti pasillymus, kaip jq tobulinti.
82' Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti pasi[lymus [staigos vadovui. ,tei

[staigos vadovas su pasirllymu nesutinka, slaugos taryba turi teisq pateikti- si[lym4 savininkui
(dalininkui).

83. lstaigos vadovas gali at5aukti slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:
83.1. nutraukus darbo sutart[;
83.2. slaugos tarybos nario pra5ymu.
84. Slaugos tarybos darbo organizavimas:
84.1. slaugos tarybos pagrindine darbo forma yra posedZiai, kurie rengiami ne rediau

kaip 1 kartq per ketvirti. Esant reikalui Saukiami neeiliniai ilargos tarybos poredzlui. Slaugos
tarybos narius i posedi kviedia slaugos tarybos pirmininkas;
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B4'2' slaugos tarybos posedZiai organizuojami pagal slaugos tarybos sudarytq planq,
kur[ vieneriems metams tvirtina [staigos vadovas;

84.3. apie posedZio vietq ir laikq slaugos tarybos pirmininkas slaugos tarybos nariams
praneSa ne veliau kaip prie5 2 darbo dienas, pateikdamas numatomq nagrineti klausimq sqraiq ir
medZiagq apie numatytus nagrineti klausimus;

84.4. slaugos tarybos sprendimai iforminami slaugos tarybos posedZiq protokoluorse,
kuriuos pasiraSo pirmininkas ir sekretorius.

85. Slaugos tarybos nariq teises yra Sios:
85.1. gauti [staigoje esandiq informacijq, reikalingq numarytoms funkcijonrs vykdyti;
85.2. kalbeti slaugos tarybos posedZiuose, teikti pastabas ir pasitlymus dei posediiio

darbotvarkes ir posedyje nagrinej amq klausimq.
86. Slaugos tarybos nariq pareigos:
86.1. dalyvauti slaugos tarybos posedZiuose;
86.2. i5 anksto informuoti slaugos tarybos pirmininkq, kad del svarbiq prieZasiiq negali

dalyvauti posddyje;
86.3. susipazinti su slaugos tarybos dokumentais, teikti sillymus.
87. Slaugos taryba baigia savo veiklE lstaigos vadovo [sakymu patvirtinus naujos

kadencijos slaugos taryb4 arba reorganizavus, perwarkius ar likvidavur irt"igq.
88. Slaugos tarybos nariai atsako uZ posedZiuose priimtus nutarimus ir jq padarinius

teises aktq nustatyta tvarka.
89. uz veikl4 gydymo tarybos ir slaugos tarybos nariams neatlyginama.
90. Gydymo tarybai ar slaugos tarybai pirmininkauti negali istaigos vadovas ar vado.vo

pavaduotojas.

IX SKYRIUS
MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

91' Medicinos etikos komisija kontroliuoja {staigoje medicinos etikos reikalavinnq
laikymqsi bei nagrineja sveikatos prieZilros specialistq elgesio ir sveikatos prieZilros specialistq
tarpusavio etikos klausimus.

92. Medicinos etikos komisijq sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina [staigos vadovas,
vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintais pavyzdiniais Etikos komisijos nuostatajs.

X SKYRIUS
ISTAIGOS PADALINIV, F-ILIALU VADOW PRIEMIMO I DARBA ORGANIZAVIMO IR

SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTV PRIEMIMO I DARBA TVARKA

93. [staigos padaliniq ir filialq vadovai I darbE priimami vieSo konkurso b[du. ViedE
konkursq organizuoja ir jo nuostatus tvirtina [staigos vadovas.

94. [staigos padaliniq ir filialq vadovais gali buti asmenys, kurie atitinka Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

95. Sveikatos prieZilros specialistai i darbq priimami Lietuvos Respublikos dar5o
kodekse nustatyta warka. Sveikatos prieZilros specialistai privalo tureti atitinkam4 profesinq
kvalifikacijq lrodant[ dokumentq (licencijq senifikarg ir pan.), sureikianri teisq dirbti clirbq, i kuri
specialistas priimamas.

XI SKYRIUS
ISTAIGOS LESU SETUNW, JV PASKIRSTYMAS IR NAUDOJIMAS

96. [staigos IeIq Saltiniai:
96.1' privalomojo ir papiidomo (savanoriSkojo) sveikatos draudimo lesos pag,al

sveikatos prieZi[ros sutartis su Valstybine ar teritorinemis ligoniq kasomis ar papildomo
(savanoriSkojo) sveikatos draudimo organizacijomis;
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96.2. savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos skirtos leios;
96.3. valstybes ir savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
96.4. valstybes ir savivaldybes sveikatos fondq leSos, skirtos sveikatos programoms

finansuoti;
96.5. Europos sqiungos strukt[riniq fondq ir valstybes investiciiq
96.6. Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
96.7. Ie5os, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq, pagal sutartis

paslaugas ar sutartinius darbus;

97. Le5as, gautas kaip paramE, taip pat pagal testamentE, [staiga
teikejo arba testatoriaus nurodymu [statuose numatytai veiklai. Sios le5os ir
valstybes ir savivaldybes, laikomos atskiroje [staigos s4skaitoje.

98. [staigos le5os skirstomas tokia tvarka:
98.1. lstatuose numarytai veiklai ir isipareigojimams [gyvendinti;
98.2. istatymq nusratyriems mokesdiams i biudZetE;
98.3. [staigos personalo kvalifikacijai kelti;
98.4. naujoms sveikaros prieZi[ros technologijoms isigyti ir [diegti;
98.5. patalpq remontui;
98.6. [staigos darbuotojq kultflrinems ir socialinems reikmems.
98.7. [staigos darbuotoiq vienkartinems ismokoms, paskatinimo

96.8. leSos, gautos kaip labdara, parama ar dovana, taip pat gautos pagal testament4;
96.9. skolintos le5os;
96.10. pajamos uZ parduotE ar iSnuomotq [staigos turtq;
96.11. kitos teisetai [gytos le5os.

programq leSos;

uZ suteiktas mokamas

naudoja paramos
leSos, gautos i5

premijoms ir
materialinei. pagalbai nelaimes atveju.

99. [staigos I€5q panaudojimas planuojamas pagal leSq Saltinius ir ekonomines
klasifikacij os straipsnius.

100. [staigos le5os gali buti naudojamos Istatuose numarytai ir istatymq
veiklai.

101. [staigos gautos pajamos negali b[ti skiriamos savininko teises
igyvendinaniiai institucij ai.

neuZdraustai

ir pareigas

XII SKYRIUS
DISPONAVIMO ISTAIGOS TURTU TVARKA

102. lstaigos turtE sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar
parama, turtas, gautas pagal testamentq, finansiniai i5tekliai ir kitas su [staigos veikla susijqs teisetai
lgytas turtas.

103. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ilgalaiki materialqj[ rurrE
[staigai perduoda patikejimo teise pagal patikejimo sutarti [statymo ii tietuvos nesputtit<os
Vyriausybds ar jos igaliotos institucijos nustatyra tvarka.

104. [staigos ilgalaiki materialqji turtq parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti, taip pat
laiduoti ar garantuoti juo kitq subjektq prievoliq [vykdymq gali tik ra5tiSkai leidus savininko teisesir pareigas [gyvendinaniiai institucijai Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos
institucijos nustatyta tvarka.

105. [staiga, pardavusi susidevejus[ ar jos veiklai nereikalingq materialqj[ turtq ir
vertybes, gautas pajamas naudoja [statuose nustatyta tvarka.

106. {staiga gautq pajamq negali skirstyti savininkui (dalininkui).

XIII SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS IR FINANSINE KONTROLE

107. [staigos teikiamq paslaugq valstybinq kontrolq atlieka viedqjq [staigq, sveikatos
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prieZilros istaigq ir kituose istatymuose numatytos institucijos.
108. [staiga, vykdydama asmens sveikatos prieZilros paslaugq kokybes uZtikrinimo

veikl% organizuoja vidaus medicinin[ auditq lstaigos veillai ir pasliugq tJtyUei vertilti ir gerinti.
109' [staigos vadovas pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir eiliriu,

visuotiniam dalininkq susirinkimui pateikti metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir v-eiklos ataskaitq
teises aktuose nustatyta tvarka.

110. lstaigos metiniq finansiniq ataskaitq auditas atliekamas Viesqiq istaigq istatymonustatytomis sqlygomis ir/ar kai visuotinis dalininkq susirinkimas priima rp..ndirq utlif.L uuaitq
ir i5renka audito imonq.

1L1. [staigos metinq finansinq veiklos ataskaitq ir finansiniq ataskaiq rinkini wirtina
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

112' LNSS vielt[q [staigq, teikianiiq asmens sveikatos prieZilras paslaugas, veikla
vertinama vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta Narka.

113. LNSS vieSr{q istaigq veiklos finansiniq rezultatq vertinimo rodiklius ir siektinas
reikSmes nustato Vyriausybe ar jos [galiota institucija.

114. [staigos vidaus kontrore vykdoma savininko teises
institucijos nustatyta tvarka.

ir pareigas igvlendinaniios

XIV SKYRIUS
ISTAIGOS FILIALV STEIGIMO IR JV VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

115. Sprendimus del [staigos filialq steigimo, jq veiklos nurraukimo (likvidavimo),
filialo nuostatq tvirtinimo priima lstaigos savininko teisei ir pareigas igyvendinanti institucija
teises aktq nustatyta rvarka. [staigos filialq skaidius neribojamas.

116. Be kitq [statymq ar [staigos vadovo nustatytq reikalavimq, nuostatuose turi brti
nurodyta filialo:

116.1. pavadinimas;
L16.2. buveine;
116.3. veiklos tikslai;
L16.4. vadovo kompetencija;
116.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
116.6. informacija apie [staig4.
117. Filialui leidZiama turdti sqskaitas. Filialo turtas ir [kines operacijos ltraukiamos i

[staigos finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius, raip par i atsklrq fiialo apskait* bei
finansiniq ataskaitq rinkini ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini-fiei'atsiskaityti uZ finansavimo
panaudojimE numatyta teises aktuose).

118. Dokumentq projektus filialo steigimo ir likvidavimo klausimais rengia [staigos
vadovas (direktorius).

119. Filialo vadovas yra pavaldus lstaigos vadovui.
120. Filialas registruojamas ir iSregistruojamas istatymq nustatyta rvarka.

XV SKYRIUS
ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

12L. lstaiga gali b[ti reorganizuojama ir likviduojama Civilinio kodekso, Vieiqjq
istaigq istatymo, Sveikatos prieZitros istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta Narka.

XVI SKYRIUS
VIESV PRANESIMV IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

122. Kai lstaigos praneSimai turi b[ti paskelbti vieiai, jie skelbiami V[ Registrq centro
leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq asmenrl vieii prane5imai,,,'Siiliq'*l;;;
savivaldybes bei [staigos interneto svetainese - www.siauliuraj.lt, www.kursenai-medicina.it
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123. Kiti [staigos praneSimai savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir
kitiems asmenims siundiami registruotu laiSku arba [teikiami pasiralytinai, arba elektroniniq
ry5iq priemonemis. Kai praneSimai savininko teises ir pareigas igyvendinaniiai institucijai
siuniiami registruotu laiSku, jie siuniiami adresu, kur[ savininko teises ir pareigas [gyvendinanti
institucija yra nurodZiusi [staigai. Skubls pranelimai gali blti perduoti elektriininiq ryliq
priemonemis, o originalai t4 paiiq dien4 iSsiundiami adresatui registruotu lai5ku ar iteikiami
pasiraSytinai.

1,24. UZ prane5imq i5siuntimq laiku ar jq iteikimq pasira5ytinai atsako [staigos vadovas.

XVII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKL.T PATEIKIMO SAVININKO TEISES IR

PAREIGAS IGYVENDINANEIAI INSTITUCIJAI IR
VISUOMENEI TVARKA

125. Savininko teises ir pareigas [gyvendinaniios institucijos raStiSku reikalavimu ne
veliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Istaigos dokumentai
savininko teises ir pareigas [gyvendinandiai institucijai pateikiami susipaZinti [staigos darbo
valandomi^s Istaigos buveineje ar kitoje Istaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje d-okumentai yra
saugomi' Siq dokumentq kopijos savininko ieises ir pareigas [gyvendininiiai institucijai gali buti
siuniiamos registruotu laiSku adresu, kur[ savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra
nurodZiusi {staigai, arba elektroniniq ry5iq priemondmis ar iteikiamos pasira5ytinai.

126. [staigos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija savininko teises ir pareigas
[gyvendinandiai institucijai pateikiama neatlygintinai.

127. [staigos veiklos ataskaita ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo savininko teises ir
pareigas igyvendinaniios institucijos patvirtinimo turi blti pateikta Juridiniq asmenll registrui ir
paskelbta [staigos interneto svetaineje.

128. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kuriq nustato savininko teises ir
pareigas [gyvendinanti institucija, skelbiama lstaigos interneto svetaindje.

129. Tretiesiems asmenims turi blti sudarytos s4lygos susipaZinti su [staigos veiklos
ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija [staigos buveineje [staigos darbo valandomis.

XVIII SKYRIUS
ISTATV KEITIMO TVARKA

130. [statai keidiami Lietuvos Respublikos teisds aktuose nustatyta tvarka..
131. Paai5kejus, kad Istatuose yra nuostatq, prieStaraujandiq Lietuvos Respublikos

istatymams bei teises aktams, Istatai turi blti pakeisti.
132. Pakeistus Istatus Nirtina savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija.

Istatai pasira5yti 20 4./ m. -lAlA4, b
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