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vrLKAVrSrro

vrEsoslos ISTAIGOS

PTRMTNES SVETKATOS PRTEZTUROS CENTRO ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vie$oji istaiga Vilkavi5kio pirmines sveikatos prieZitros centras (toliau - [staiga) yra
Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos (toliau LNSS) i5 savivaldybes turto ir le5rl isteigta
vie5oji sveikatos prieZitiros nepelno [staiga, ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,
teikiantis jos istatuose numatytas asmens sveikatos prieZilros paslaugas pagal [staigai suteikt4
licencij4.
2. [staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiuros [staigq
istatymu, Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq [statymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
istatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Siais istatais bei kitais istatymais ir teises aktais.
3. [staigos teisine forma - vie5oji [staiga.
4. Buveines adresas - P. Ja5insko g.2, LT-70103, Vilkavi5kis.
5. {staiga turi atsiskaitom4sias ir kitokias sqskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose

-

bankuose.

6. [staigos savininke yra Vilkavi5kio rajono savivaldybe. [staigos savininko teises ir

pareigas [gyvendina Vilkavi5kio rajono savivaldybes taryba (toliau

7.

[staiga neatsako pagal Savininko prievoles,

o

- Savivaldybes

taryba).

Savininkas neatsako pagal [staigos

prievoles.
8. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. [staigos veiklos laikotarpis neribotas.
10. [staiga turi teisE gauti param4bei teikti parumqir labdar4.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI,TJLDAVINIAI, SRITYS IR RUSYS
11. Pagrindinis lstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojq sveikatos stiprinimas,
teikiamq sveikatos prieZifiros paslaugq gerinimas, jq tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumaZinti
sergamume ir mirtingum4.
12. [staigos veiklos uZdaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalihkuotas
ambulatorines sveikatos prieZiDros paslaugas Lietuvos gyventojams ir uZsienio piliediams, diegti
Europos S4jungos standartus.
13. [staigos veiklos sritys yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos prieZifiros paslaugas,
kurias teikti teisE suteikia [staigos asmens sveikatos prieZi[ros licencija.
14. Savo tikslams pasiekti [staiga verdiasi istatymq nedraudZiama Siq ruSiq flkine
komercine veikla:
14.1 . medicinines ir odontologines praktikos veikla - 86.20;
74.2.bendrosios praktikos gydltojq veikla - 86.21;
14.3. odontologines praktikos veikla - 86.23;
14.4. gydytojq specialistq veikla - 86.22;

14.5. kita Zmoniq sveikatos prieZifiros veikla

-

86.90;

14.6. viduriniojo medicinos personalo paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese

-

86.90.10;
14.7. medicinos laboratorijq veikla - 86.90.30;
14.8, greitosios pagalbos veikla 86.90.40;

-

15. Savo tikslams pasiekti [staiga verdiasi kita istatymu nedraudZiama ukine komercine
veikla:
15.1. personalo darbo ir poilsio selygu gerinimas;
15.2. pacientq sveikatos prieZilros s4lygq gerinimas;

l

seminarg tobulinimosi kursq organizavimas.
16. Jeigu veiklai, numatytai istaigos [statuose, reikalinga licencija (leidimas), [staiga
privalo tureti tokiq licencij4 (leidimfl .
I 5. 3 . konferencijq

III

SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PARE,IGOS
17. fstaiga gali tureti ir igyi tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprie5tarauja
[statymams, Siems istatams ir veiklos tikslams.
18. [staiga turi teisp:
18.1. tureti s4skaitas bankuose;
18.2. tureti savo [staigos Zenklq
18.3. pirkti ir kitaip isigyti savo veiklai reikaling4turtqir juo disponuoti [statymq, kitq
norminiq aktq bei Siq istatq nustatlta tvarka;
1 8.4. gauti param4 bei teikti param qir Iabdar6 paveldeti pagal testament4;
18.5. sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojimus;
18.6. stoti ine pelno organizacijas, asociacijas, tarp jqtarptautines, dalyvauti jqveikloje;
18.7. naudoti [staigos le5as istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
18.8. skelbti konkursus, reikalingus [staigos veiklai vykdyti ir juos organizuoti;
18.9. {staigos veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus projektus;
1 8 1 0, teises aktq nustatyta tv arka nustatyti darbo apmokej imo tvark4
"
18.11. teikti mokamas paslaugas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teises aktus jos pacientams turi b[ti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis
Lietuvos Respublikos [statymq ar kitq teises aktq reguliuojamq kainq;
18.12. sudaryti tikslines s4matas, tureti tiems tikslams specialias s4skaitas;

18.13. [statymq

ir

norminiq aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais,

j.i

gauti paskolas i5 kitq subjektq;
18.14. uLmegzti ry5ius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalintis
patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;
1 8. 1 5. tobulinti, perkvalifikuoti sveikatos prieZi[ros specialistus;
18.16. tureti kitq teisirg kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teises
aktams, [staigos [statams.
1 9. Vykdydama istatuose numatyt4 veiklq [staiga neturi teises :
19.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta Siuose istatuose;
19.2. neatlygintinai perduoti [staigos turtqnuosavyben pagal patikejimo ar panaudos sutart[
dalininkui
ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibreZtas Lietuvos Respublikos vie5qjq
istaigos
istaigrl istatymo 3 straipsnyje), i5skyrus [staigos likvidavimo atveju;
19.3. skolintis pinigq uZ palflkanas i5 savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis
apibreZtas Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo 3 straipsnyje);
| 9 4 . :uLtik,rinti kitq asmenq prievo liq ivykdymq.
20. [staiga privalo:
20.1 . ultil<tinti butin4j 4 medicino s pagalb4;
nepriestarauja istatymui

-

.

4

20.2. tgyvendinti bUtin4sias visuomenes sveikatos prieZilros priemones pagal Lietuvos
Respublikos sveikato s apsaugos ministerij os patvirtint4 s4ra56
20.3. teikti tik tas asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas, kurios nurodytos {staigai
i5duotoje licencijoj e;

20.4. naudoti tik tas sveikatos prieZilros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka
aprobuotos ir jas leista naudoti Lietuvos Respublikoje;
20,5. pildyti ir saugoti pacientq asmens sveikatos istorijas, kit4medicininp dokumentacij4
bei teikti informacij4 apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms istatymq nustaty'ta
tvarka;

20,6. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Lalau padaryt4 paciento
sveikatai teikiant sveikatos prieZiflros paslaugas;
20.7, saugoti paclento medicininq paslapti i5skyrus atvejus, kai asmens sveikatos
prieZilros istaiga privalo pateikti informacij4 apie pacientq arba kai pacientas sutinka skelbti
informacij 4 apie j o sveikat6
20.8. informuoti teises aktq nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerij4 [staigos savinink4 apie [staigoje [vykusius vidaus infekcijq atvejus ir protrlkius,
ivykusius ekstremalius ivykius, Zalos paciento sveikatai padarymo atvejus;
20.9. teikti nemokamas planines sveikatos prieZi[ros paslaugas, isitikinus, kad pacientas
turi teisg I tokias paslaugas;
20.10. draustl civilinq atsakomybq uZ pacientams padarytqLala;
20.n. nustatyta tvarka vykdyti buhalterinq apskait4 teikti finansinE, buhalterinE ir
statistinE informacij 4 val styb es institucij oms ir moketi mokesdius ;
20.12. nenusiZengti Lietuvos Respublikos [statymams, po[statyminiams aktams, geriems
papro diams ir b endr aLmo giSko s morale s principams.
21. [staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos
bei veiklos
istatymams, kitiems teises aktams ir nepriestarauja [staigos steigimo dokumentams
tikslams.

IV SKYRIUS
ISTAIGOS SAVININKAS IR JO KOMPETENCIJA. NAUJU DALININKU PRIEMIMAS,
SAVININKO TEISIU PERLEIDIMAS

22. [staigos steigeja ir vienintele savininke (dalininke) yra Vilkavi5kio

rajono
ra5ytiniai
Savininko
savivaldybe, kuri savo teises ir pareigas lgyvendina per Savivaldybes tatyba,
sprendimai prilyginami [staigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams'
23. Savininkas turi teisq:
23 .1 . priimti sprendimus, paskittus j o kompetencij ai ;
23.2. susipaLinti su [staigos dokumentais ir gauti informacij4apie [staigos veikl4
23.3. nustatyti privalomas veiklos uZduotis;
23.4. kteiptis i teism4 su ie5kiniu pra5ydamas panaikinti [staigos organq sprendimus, taip
pat pripaZinti negaliojandiais valdymo olganq sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja
imperatyviosioms istatymq nonnoms, [staigos [statams arba protingumo ar s4Ziningumo
prmclpams;
23.5. fueiptis i teism4 su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti [staigos valdymo organams
ateityje sudaryti sandorius, prie5tarauj andius [staigos veiklos tikslams ar paleidliandius [staigos
valdymo organo kompetencij 6
23.6, gauti likviduojamos [staigos turto dali, kurios verte negali b{iti didesnd, nei nurodyta
jo ina5rl vertq patvirtinandiame dokumente;
23 .7 . kitas Li etuvo s Re spubliko s [statymuo se nustatytas teis e s.
24. Savininko kompetencija:
24.1 . keidia. tvirtina [staigos istatus;
24.2. renkair atsaukia Stebetojq tarybos sudeti ir jos darbo nuostatus;

(

24.3. tvirtina [staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkini;
24.4.nustato informacij4 kuri pateikiama visuomenei, apie [staigos veikl4
24.5. priima sprendimq del {staigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagalpanaudos sutart[ ar [keitimo;
24.6. priima sprendim4 del {staigos reorganizavimo
reorganizavimo selygq
patvirtinimo;
24.7 . priima sprendim4 pertvarkyti [staig6
24.8. piima sprendim4likviduoti [staigq ar at5aukti jos likvidavim4;
24.9. skina ir atSaukia likvidatoriq;
24.10. nustato [staigos vidaus kontroles tvark4;
24.11. priima sprendim4 del [staigos metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio audito ir renka
auditoriq ar audito imonp;
24.12. istatymq numatytais atvejais ir tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugq,
darbq kainas ar jq apskaidiavimo metodikas arba paveda juos patvirtinti padiai [staigai;
24.13. nustato [staigos iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus;
24.14. priima sprendim4 del [staigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigeja ar dalyve;
24.15. priima sprendim4 del naujq dalininkq priemimo;
24.16. tvirtina [staigos veiklos strategij4;
24.17. tvirtina [staigos valdymo struktlrqir pareigybiq s4raSq;
24.18. nustato [staigos veiklos vertinimo kriterijus;
24.19. nustato privalomas veiklos uZduotis;
24.20. priima sprendimq del [staigos filialq steigimo ar jq veiklos nutraukimo;
24.21. sprendZia kitus savininko kompetencij ai priskirtus klausimus.
25. Nauji dalininkai priimami savininko sprendimu.
26. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju [staigos dalininku, pateikia {staigos vadovui
praSym4 juo tapti. Pra5yme turi bUti nurodyti duomenys apie asmeni pageidaujanti tapti [staigos
dalininku (uridinio asmens pavadinimas, kodas, buveine; fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas [na5as pinigais ar [naSo verte, kuri nurodyta turlo
vertinimo ataskaitoje. Be to, pra5yme turi bUti pareik5tas pritarimas [staigos veiklos tikslams.
Kartu su praSyrnu turi blti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialqj[ ar
nematerialqjI turt4.
27. lstaigos savininkui priemus sprendim4 priimti dalinink4 pageidavEs dalininku tapti
asmuo juo tampa perdavgs [staigai savo pra5yme nurodyt4 [na5q.
28. Apie savo sprendim4 perleisti [staigos dalininko teises dalininkas turi ra5tu prane5ti
[staigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmen[ (uridinio asmens pavadinimas, kodas,
buveine; fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti
savo teises, taip pat nurodo perleidimo b[d4 ir numatom4 sandorio dat4. Apie gautq dalininko
prane5im4 [staigos vadovas per 5 (penkias) darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus.
29. Asmuo, igrjes dalininko teises, tampa [staigos dalininku nuo jo [registravimo lstaigos
dokumentuose dienos. [staigos vadovas, gavgs lstaigos dalininko teisiq perleidimo sandori
patvirtinanti dokument% per 3 (tris) darbo dienas turi [registruoti dalinink4 [staigos dokumentuose.
-rrirr'toliniu-e
Sio dalininko turimrl balsq skaidius, igyvendinant .1o teisp balsuoti
dalininkq
susirinkime, lygus jam teises perleidusio dalininko turetam balsq skaidiui.
30. Apie tai, kad yra iregistruotas naujas [staigos dalininkas, [staigos vadovas per 5
(penkias) darbo dienas Siq istatl+ nustatyta tvarka turi pranesti [staigos dalininkams.
31. [staigos savininkas gali perleisti savo teises kitam asmeniui tik tokiais atvejais ir

ir

bUdais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq [statymo bei kitq [statymq,
reglamentuojandiq valstybes ir savivaldybiq turto valdym4 naudojim4 ir disponavim4juo.
32. [staigos vadovas ir kitq [staigos organq nariai turi teisg dalyvauti, savininkui priimant
sprendimus del [staigos.

r

V SKYRIUS

SAVININKO INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA
33. Savininko [naSai gali biiti pinigai, taip pat pagal teises aktq reikalavimus [vertintas
materialusis ir nematerialusis turtas. Pinigai [neSami i [staigos sqskaitq o turtas [staigai
perduodamas sura5ant perdavimo ir priemimo akt4. Savininko [na5q verte yra [ra5oma [staigos
dokumentuose, o savininkui i5duodamas jo inaSq vertq patvirtinantis dokumentas. UZ [naSo
registravim4 atsako [staigos vadovas.

VI SKYRIUS
ORGANAI
IR JU KOMPETENCIJA
ISTAIGOS
34. [staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.
35. [staigos vienasmenis valdymo organas yra [staigos vadovas. Taip pat sudaromi
kolegialus pataiamieji organai: Stebetojq taryba, Gydymo taryba ir Slaugos taryba.
36. Buhalterinp apskait4 [staigoje tvarko vyriausiasis buhalteris.
37. [staigos vadovq penkeriq metq laikotarpiui i pareigas skiria ir i5 jq atleidlia
Savivaldybes meras teises aktq nustatytatvarka. [staigos vadovas i darb4 priimamas vieSo konkurso
bDdu. Vie54 konkurs4 organizuoja. jo nuostatus tvirtina Savivaldybes meras. [staigos vadovu gali
bflti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirlintus
kvalifikacinius reikalavimus. [staigos vadovu negali briti asmuo, kuris pagal teises aktus neturi
teises eiti istaigos vadovo pareigq. [staigos vadovas gali kitiems [staigos darbuotojams suteikti
[galiojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra jampriskirtos.
38. Savo veikloje [staigos vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos [statymais, kitais
teises aktais, Siais [statais, savininko sprendimais ir pareigybes apra5ymu.
39. [staigos vadovo kompetencija:
39.1. organizuoti [staigos veikl4ir veikia lstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
39.2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su [staigos darbuotojais, nustatyti darbuotojq
atlyginimus, nustatyta tvarka skirti darbuotojams paskatinimus arba drausmines nuobaudas;
39.3. igyvendinti savininko priimtus sprendimus;
39.4. vykdyi {staigos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas;
39.5. uZtikrinti perduoto pagal panaudos sutart[ ir [staigos isigyto turlo efektyvq
panaudoj im4 ir j o apsauge;
39.6. prisiimti atsakomybE uZ finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymq
39 .7 . pateikti informacij 4 visuomenei apie [stai gos veikl4;
39.8. teikti duomenis ir dokumentus Juridiniq asmenq registrui;
39.9. pateikti [staigos metiniq frnansiniq ataskaitq rinkini ir praejusiq finansiniq metq
[staigos veiklos ataskaitq savininkui;
39.10. atidarytiir uLdaryti s4skaitas banke;
39.1 1. suderinus su Stebetojq taryba, patvirtinti darbuotojq apmokejimo tvarkq
39 .12. leisti isakymus, duoti nurodymus, privalomus visies darbuotoj ams;
39.13. tvirtinti [staigos darbo tvarkos taisykles, parengti ir tvirtinti darbuotojq pareigybes
apra5ymus. Suderinus su savininku, tvirtinti filialq nuostatus, tvirtinti kitq [staigos padaliniq
nuostatus, kitus vidaus dokumentus;
39.14. rengti darbuotojg padaliniq ir filialq vadovq atestacij4;
39.15. {staigos vardu pasira5l'ti dokumentus ir igalioti kitus asmenis vykdyti {staigos
vadovo kompetencij os funkcij as;
39.16. atlikti kitas funkcijas, kurios yra priskiriamos vadovo kompetencijai.
40. lstaigos veiklos vie5umui uZtikrinti yra sudaromas patariamasis organas - [staigos
stebetojq taryba (toliau - Stebetojq taryba), kuri sudaroma penkeriems metams.

41. Stebetojq taryba sudaroma i5 penkiq nariq: dviejq savininko paskirtq atstovq, vieno
Savivaldybes tarybos nario, vieno Savivaldybes tarybos paskirto visuomenes atstovo, vieno [staigos
sveikatos prieZiiiros specialistq profesiniq sqjungq atstovo.
42. Jei [staigoje nera veikiandios profesines s4jungos, atstovq skiria darbuotojq visuotinis
susirinkimas.
43. Stebetojq tarybos sudeti ir jos darbo nuostatus tvirtina savininkas.
44. Stebetojq tarybq negali ieiti asmenys, kurie dirba [staigos valdymo organuose,
valstybineje ar teritorineje ligonirl kasose, taip pat draudimo organizacijose, kurios uZsiima
sveikatos draudimu.
45. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus apie
tai ra5tu [spejps Stebetojq taryb4 ir jI delegavusi4 institucijq ne veliau, kaip prie5 keturiolika dienq.
46. Stebetojq tarybos narys gali buti atSauktas i5 Stebetojq tarybos:
46.1. jo ra5ti5ku parei5kimu;
46.2. institucijos, delegavusios savo atstov4[ Stebetojq tarybau sprendimu;
46.3. {staigos darbuotojq visuotinio susirinkimo iSrinktas atstovas - darbuotojq visuotinio
susirinkimo nutarimu;
46.4.lstaigos sveikatos prieZiflros specialistq profesines s4jungos nutarimu, jeigu ji buvo
delegavusi savo atstov4.
47. Yietoje atsistatydinusio ar at5aukto Stebetojq tarybos nario atitinkama
skyrusi
institucij a skiria naujq fiari.
48. Stebetojq tarybos kompetencija:
48"1. analizuoti [staigos veiklq
48.2. i5klausyti ir [vertinti [staigos vadovo parengtemetines veiklos ataskaitq
48.3. stebetojo teisemis dalyvauti [staigos organizuotame konkurse fstatuose i5vardintoms
pareigoms uZimti ir pareik5ti savo nuomonq savininkui;
48.4. suderinti lstaigos vadovo pateiktq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkq
48.5.
Stebetojq tarybos veiklos klausimai nustatl.ti Stebetojq tarybos darbo
nuostatuose.
49. Su Stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, ui, darbq Stebetojq taryboje
nemokama.
50. Stebetojq tarybos nariai turi teisE susipaZinti su [staigos vidaus dokumentais,
susijusiais su taryboje nagrinejamais klausimais, gauti kitq reikaling4 informacij4 jei reikia,
i5klausyti specialistq nuomone.
51. Stebetojrtr tarybos nariai atsako uZ savo veikl4 konfidencialios informacijos
i5saugoj im4 teises aktq nustatyta tvarka.
52. Geresniam sveikatos prieZitiros paslaugrl teikimo uZtikrinimui [staigoje sudaromos
Gydymo, Slaugos tarybos, o etikos klausimq kontrolei [staigos Medicinos etikos komisija. Siq
patariamqjq organq nariams uZ darbqnemokama.
53. [staigos Gydymo taryba yra patariamasis organas, sudaromas i5 padaliniq ir filialq
atstovr; gydytojq [staigos vadovo [sakymu. Gydymo tarybai pirmininkauja [staigos vadovo
paskirtas ar igaliotas asmuo. Gydymo taryba veikia pagal [staigos vadevo patvirtint4 darbo
reglament4.
54. Gydymo tarybos kompetencija:
54.1. svarstyti asmens sveikatos prieZilros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
54.2. periodi5kai rengti klinikines konferencijas ir seminarus;
54.3. svarstyti naujq asmens sveikatos prieZitiros technologijq bei pirmaeiles [rangos
isigijimo klausimus;
54.4. si[lyti [staigos vadovui sudaryti [staigoje gydytrl pacienQ midiq epidemiologijos
klausimq nagrinejimo ir kitas su asmens sveikatos prieZiura susijusias komisijas;
54.5. analizuoti gydymo kokybp ir klaidas;
54.6. tikrinti {staigos vadovo isakym,f ir nurodymq vykdym4 kaupti ir analizuoti [staigos
struktiiriniq padaliniq bei atskirq darbuotojq pasiiilymus ir rekomendacijas;
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54.7. analizuoti specialistq dalykines kvalifikacijos briklE ir teikti [staigos vadovui
pasirllymus del btrtinqjq specializacij% kvalifikacijos kelimo / tobulinimo;
54.8. svarstyti struktlriniq padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus, atsiZvelgiant
i statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius;
54.9. nagrineti sanitarinio epidemiologinio reZimo problemas, analizuoti tyrimq ir gydymo
planq vykdym6 sutartiniq isipareigojimq bei programq vykdymq svarstyti medicinines
dokumentacij os pildymo kokybes klausimus.
55. Gydymo tarybos nariq skaidius nereglamentuojamas.

56. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pob[dZio
pasitlymus [staigos vadovui. Jei {staigos vadovas su pasiulymu nesutinka, Gydymo tarybaturi teisg
j i pateikti savininkui.
57. [staigos Slaugos taryba sudaroma {staigos vadovo isakymu i5 [staigos padaliniq slaugos
specialistq, Slaugos tarybai pirmininkauja [staigos vadovo paskirtas ar igaliotas asmuo.
58" Slaugos tarybos kompetencija:

ir

58.1. svarstyti pacientq slaugos organizavimo
tobulinimo klausimus, siUly'ti
perspektyvias ligonirl slaugymo kryptis, numatyti jt4 realizavimo btidus;
58.2. analizuoti slaugos darbuotojq kvalifikacijos kelimo poreikius
siiilyti ivairias
kvalifikacij os kelimo formas.
59. Slaugos. taryba svarstomais klausimais gali teikti pasirilymus [staigos vadovui. Jei
vadovas nesutinka sripasiulymu, Slaugos tarybaturi teisE pateiktiiiulymqsavininkui.
60. Slaugos tarybasavo darb4organizuoja pagal [staigos vadovo patvirtint4reglament4.
61. [staigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
medicinos etikos reikalavimq (Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvark4 nustato
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Sveikatos prieZirlros [staigos
medicino s etiko s komisij o s pavy zdiniai nuo statai).
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VII SKYRIUS
LESU
S,q.LrrNrnr rR JU PASKTRSTYMAS
ISTATGOS
62. lstaigos le5q Saltiniai:
62.1. privalomojo ir savanoriSkojo sveikatos draudimo fondo le5os pagal sveikatos
prieZiDros [staigq sutartis su valstybine ar teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos
draudimo istaigomis;
62.2. lstaigos savininko skirtos le5os;
62.3. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;
62.4. valstybes
savivaldybiq sveikatos fondq leSos, skirtos sveikatos programoms
finansuoti;
62,5. Europos S4jungos strukturiniq fondrg valstybes investicijq programq le5os;
62.6. Lietuvos ir kitq fondq asignavimai;
62.7. leSos, gautos i5 fiziniq ir juridinirl asmenU pagal sutartis uZ suteiktas mokamas
paslaugas ar sutartinius darbus;
62.8. leSos, gaunamos kaip parama, dovana,taip pat leSos, gautos pagal testament4;
62.9. skolintos leSos;
62.10. paj amos uZ parduot4 ar i5nuomot4 nuosav4 [staigos turt4;
62.11. kitos teisetai [gytos leSos.
63. Kiekvienais finansiniais metais [staiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetr5
Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei valstybes ir savivaldybiq sveikatos fondq gaunamq le5q
i5laidq s4mat4. I5laidq s4mat4tvirtina [staigos vadovas. I5 kitq Saltiniq gaunamq lesq i5laidq s4mata
sudaroma, jei to reikalauja Sias le5as teikiantys subjektai.
64. Le5as, gautas kaip paramq taip pat pagal testament4 [staiga naudoja labdaros ar
paramos teikejo arba testatoriaus nurodyrnu istatuose numatytai veiklai. Sios le5os ir leSos, gautos i5
valstybes ir savivaldybes, laikomos atskiroje [staigos lesq s4skaitoje.
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VIII

SKYRIUS
VEIKLOS KONTROLE
ISTAIGOS FINANSINES
atlieka Lietuvos ResPublikos
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IX SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU PAKEITIMAS
turi [staigos vadovas, savininkas'

os ResPublikos vie5qjq istaigq
iregistravimo Juridiniq asmenq
registre dienos.

X SKYRIUS

ISTAIGOSREORGANIZAVIiTIo,pnnTvARKYMoIRLIKVIDAVIMOTVARKA
tu

75.
76.
kodekso,

i

nio

es

Li

XI SKYRIUS

PRANESIMU SKELBIMO TVARKA
77.|staigaturiinternetosvetainEwww.pspcvilkaviskis.lt,kuriojeskelbiamainformacija

inai.
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79.U2 pranesimq paskelbimq atsako [staigos vadovas, priemgs atitinkam4 sprendim4 arba
istatymq nustatyta tvarka igaliotas asmuo.

XII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO INSTITUCIJAI,
IGYVENDINANEIAI ISTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS, VISUOMENEI,
TVARKA
80. lstaigos vadovas turi parengti ir pateikti savininkui, kolektyvui praejusiq finansiniq
metq [staigos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vieSas dokumentas.
81. Ataskaitoje nurodoma Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq [statymo 12 straipsnyje
nurodyta informacija.
82. [staigos veiklos ataskaitoje gali biiti ir kita informacija, kuri4nustato savininkas.
83. [staigos veiklos ataskaita turi bfiti pateikta Juridiniq asmenq registrui kartu su metiniq
finansiniq ataskaitq rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metiniq
finansiniq ataskaitq rinkiniu ir auditoriaus i5vada ir paskelbta [staigos interneto svetaineje. Be to,
tretiesiems asmenims turi bflti sudarytos sqlygos su Sia ataskaita susipaZinti [staigos buveineje. UZ
informacij o s tei singum4 atsako [stai go s vadovas.
84. [staigos veiklos ataskaitoje turi blti vertinamas jos veiklos ekonominis, socialinis ir
pagal jos veiklos tikslus kitoks poveikis.

Savininko igaliotas asmuo
[staigos vadove

,
Larisa Jelisejeva
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