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1. Vie5oji [staiga Skuodo pirmines sveikatos prieZi[ros centras (toliau - istaiga) yra
Lietuvos nacionalinds sveikatos sistemos Skuodo rajono savivaldybes vie5osios istaigos teisinds
formos pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes sveikatos prieZi[ros srityje veikiantis
vie5asis juridinis asmuo, teikiantis asmens sveikatos prieZiflros paslaugas.
2. [staiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu
kodeksu, Sveikatos prieZifros istaigq, Sveikatos sistemos, Vie5qjq istaigq, Sveikatos draudimo ir
kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais ir kitais poistatyminiais aktais bei Siais istatais"
3. lstaiga yra juridinis asmuo, turintis [kini, finansini, organizacini ir teisin[
savarankiSkumq savo antspaud4 ir s4skaitas bankuose.
4. [staigos steigeja - Skuodo rajono savivaldybes taryba. Dalininko teises ir pareigas
pagal Skuodo rajono savivaldybes tarybos igaliojimq igyvendina Skuodo rajono savivaldybes
administracijos direktorius, kurio kompetencija tokia pati kaip steigejo kompetdncija, numatyta
Lietuvos Respublikos sveikatos prieZilros istaigq istatyme ir dalininko kompetencija, numatyta
Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatyme.
5. [staigos pavadinimas - Skuodo pirmines sveikatos prieZilros centras.
6. [staigos teisine forma - vie5oji istaiga.
7. [staigos buveind - LT-98115 Skuodas, Satrijos g. 5.
8. [staigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. [staigos veikla yra neterminuota
10. {staiga gali b[ti paramos gaveja.
11. lstaiga gali teikti sveikatos prieZitros paslaugas tik gavusi licencrjq ir iregistruota
Valstybiniame sveikato s prieZiiiro s istaigq re gistre.

II

SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, UZDAVII{IAI IR SRITYS
12. Pagrindinis istaigos veiklos tikslas
nurodytq sveikatos prieZilros paslaugq suteikimas.

-

prieinamrl

ir

tinkamq istaigos licenctjoje

13. Pagrindiniai istaigos veiklos uZdaviniai: teikti saugias ir kokybi3kas asmens
sveikatos prieZi[ros paslaugas; teikti nespecializuotas, kvalifikuotas pirmines asmens sveikatos
prieZiiiros ambulatorines paslaugas, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, ambulatorines
radiologijos paslaugas, pagal istaigos galimybes gerinti asmenq sveikatq tenkinti jq poreikius ir
interesus
14. Ambulatorines pirminds asmens sveikatos prieZilros paslaugas istaigoje teikia:
4.1 . Seimos gydytojai;
I 4 .2. bendro sio s praktiko s gydyoj ai odontolo gai ;
14.3. vidaus ligq gydytojai;
14.4. vaikq ligq gydytojai;
1

14.5. chirurgai;
ginekologai.
1 5. Ambulatorines radiologrjos paslaugas teikia:
1 5. 1 . Gydytojas radiologas;
| 5 .2. Radiologrj os technologas.
16. [staiga veikia sveikatos prieZirrros srityje.
17. {staigos veikla vykdoma:
| 4.6 . aku5eriai-
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Aleksandrijos medicinos punkte;
Barstydirl ambulatorijoje;
Ylakiq ambulatorijoje;
Dauk3iq medicinos punkte;
DidZiqiq R[Supiq medicinos punkte;
17 "6. Gesalq medicinos punkte;
17 .7 . Kaukolikq medicinos punkte;
17.8. Lenkimq medicinos punkte;
17 .9. Lukniq medicinos punkte;
17.10. Nausedq medicinos punkte;
17 .II. Notenq medicinos punkte;
17 .12. PaSiles medicinos punkte;
17 .13. Sadiq medicinos punkte;
17 .14. Shktines medicinos punkte;
17 .15. YiLandiq medicinos punkte.
18. Pagrindines istaigos veiklos ru5ys:
18.1. medicinines ir odontologines praktikos veikla;
18.2. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla;
1 8.3.. nuosavo arbanuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
18.4. kita transportui b[dingr4 paslaugq veikla;
18.5. kita istatymais neuZdrausta veikla. [statymq nustatytais atvejais istaiga gali imtis
veiklos tik gavusi istatymq nustatyta tvarka i5duot4 licencij4. [staiga privalo tureti
r[Sies
tam tikros
visas licencijas (leidimus), kurios istatymuose numatytos kaip butinos jos veiklos s4lygos.
.1.
.2.
17 .3.
I7 .4.
17 .5.

17

17
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III

SKYRIUS

ISTAIGOS DALININKAI, JIJ PRIEMIMO TVARKA, TEISES IR
PAREIGOS, DALININKO INASU PERDAVIMO ISTAIGAI TVARKA

19. [staigos dalininke yra Skuodo rajono savivaldybes taryba.

Ji yra ir

istaigos
savininke. Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigrl istatymo nuostatos, kurios taikomos dalininkams,
taikomos ir savininkams.
20. [staigos dalininku visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu gali tapti fizinis arba
juridinis asmuo, kuris istatrl nustatyta tvarka yra perdavQs istaigai ina5q ir turi Vie5qjq istaigrl
istatymo ir istatrl nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisds yra perleistos
[statq ar Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
2I. Asmuo, norintis tapti istaigos dalininku, pateikia pra5ym4 istaigos vadovui.
Vadovas privalo teikti naujo dalininko priemimo klausimo itraukim4 i artimiausio visuotinio
istaigos dalininkq susirinkimo darbotvarkE. Visuotinis fstaigos dalininkq susirinkimas priima
sprendim4 del naujo dalininko priemimo. Jei visuotinis dalininkq susirinkimas sutinka priimti nauj4
dalinink% asmuo, pateikEs pra5ym4 juo tapti, privalo savo ina54 i dalininkrl kapital4 [ne5ti per 10
darbo dienq po istaigos visuotinio dalininkq susirinkimo, kuriame buvo priimtas sprendimas priimti
nauj4 dalinink4. {staigos dalininko teises ina54perdavqs asmuo igyja nuo"ina5o, kuris iforminamas
perdavimo aktu, kuri pasira5o istaigos vadovas bei inaSEperdavEs asmuo, perdavimo dienos.
22.lstaigos dalininkas turi Sias neturtines teises:
22.1. dalyvauti ir balsuoti istaigos visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;
22.2. susipaZinti su istaigos dokumentais ir gauti istaigos turim4 informacij4 apie jos
veikl4;
22.3. kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra5ydamas panaikinti istaigos visuotinio dalininkrl
susirinkimo ir kitq [staigos organq sprendimus, taip pat pripaLintt negaliojandiais valdymo organl+
sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms istatymq normoms, istaigos [statams
arba protingumo ar s4ziningumo principams ;
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22.4. kreiptis i teism4 su ie5kiniu, pra5ydamas uZdrausti istaigos valdymo organams
sudaryti
sandorius, prie5taraujandius [staigos veiklos tikslams ar paleidliandius istaigos
ateityje
valdymo orgaml kompetencrj zu
22.5. kitas istatymuose nustatytas neturtines teises.
23. [staigos dalininkas turi teisq skirti ekspert4 (ekspertr+ grupQ) istaigos apskaitos
dokumentams patikrinti. Tikrinimo i5laidas apmoka ekspertq (ekspertq grupQ) skyrqs dalininkas. Jei
ekspertas (ekspertq grupe) patvirtino dalininko parei5kime nurodyus faktus, istaiga privalo
padengti jam tikrinimo i5laidas.
24. fstargos dalininkas turi tokias turtines teises:
24.1. gauti likviduojamos istaigos turto dali;
24.2. palikti savo dali testamentu vienam ar keliems asmenims;
24.3. vienam ar keliems asmenims perduoti ar kitokiu b[du perleisti jq nuosavyben
savo dal[ Siuose istatuose nustatytatvarka;
24.4.Siuose istatuose nustatyta tvarka pirmumo teise isigyti kitq dalininkq parduodam4
dal[.

25. Dalininkas neturi teises perleisti kitiems asmenims dalininko teisiq be atskiro
steigejo sprendrmo.
26. Dalininkas, parduodantis savo dali, pateikia istaigos vadovui parei5kimq ra5tu apie
savo dalies pardavim4 nurodydamas jo dydi ir kain4. [staigos vadovas per 10 darbo dienq nuo
parei5kimo gavimo privalo informuoti visus istaigos dalininkus apie bendrosios nuosavybes dalies
perleidim4. Kai kiti dalininkai atsisako pasinaudoti savo pirmenybes teise arba Sios teises
neigyvendina per 10 darbo dienq nuo prane5imo gavimo dienos, tai pardavejas turi teisE parduoti
savo dalyui, nurodyt4 kain4 bet kuriam asmeniui.
27. Jeigu dalis parduota pai,eidliant pirmenybes teisp j4 pirkti, kitas dalininkas turi
teisg per tris mdnesius teismo tvarka reikalauti panaikinti sandori.

28. PerleidZiant savo dali kitam asmeniui, anuliuojami perleidejo dokumentai ir
i5duodami atitinkami dokumentai naujajam dalininkui. Taip pat daromi atitinkami [ra5ai istaigos
dalininkq registracij os knygoj e.
29. fstaigos dalininkas privalo remti ir r[pintis istaigos veikla.
30. lstaigos dalininko inaSai sudaro istaigos dalininkq kapital4. Dalininkq kapitalas gali
buti didinamas tik papildomais dalininkq ina5ais. Papildomi ina5ai istaigai perduodami dalininko
iniciatyva.
31. [staigos dalininkq ina5ai gali b[ti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto
ir verslo vertinimo pagrindq istatym4 ivertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
32. Dalininko ina5ai istaigai perduodami tokia tvarka:
32.1. pinigai ine5ami i [staigos s4skaitq
32.2. turtas istaigai perduodamas suraSant perdavimo-priemimo akt4 kuri pasira5o
dalininkas ar jo igaliotas asmuo ir istaigos vadovas. Perduodant turtq istaigai turi buti pateikta ir Sio
turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas pretenduojandio tapti dalininku leSomis.

IV SKYRIUS
ISTAIGOS VALDYMO ORGANAI

:

33. [staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.
34. [staigos valdymo organai:
34.1. visuotinis dalininkq susirinkimas;
34.2. vienasmenis valdymo organas - istaigos vadovas - direktorius (toliau - istaigos
vadovas).

35. Patariamieji valdymo organai:
35. 1 . stebetojq taryba;

35.2. gydymo taryba;
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35.3. slaugos taryba.
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36. Visuotinio dalininkrl susirinkimo lgaliotas asmuo lstaigos vardu sudaro darbo
sularti su [staigos vadovu irjqnuuaukia.
37. [staigos vadovas dirba pagal patvirtintus pareiginius nuostatus.
V SKYRIUS
VISUOTINIS DALININKU SUSIRINKIMAS IR JO KOMPETENCIJA
38. Auk5diausias [staigos organas - visuotinis dalininkq susirinkimas.
39. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
39.1 . priima, keidia ir papildo istaigos [status;
39.2. piima sprendim4 pakeisti vieSosios istaigos buveinE;
39.3. nustato paslaugrS darbq kainas ir tarifus arjq nustatymo taisykles;
39.4. skiria ir atleidZia istaigos vadov4 nustato jo darbo sutarties s4lygas;
39.5. teises aktq nustatJda tvatka sudaro kolegialius organus;
39.6. tvirtina meting finansinq atskaitomybE;
39.7. nustato informacij4 kuri pateikiama visuomenei apie istaigos veikl4
39.8. priima sprendimq del istaigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar fkeitimo;
39.9. priima sprendimq del naujq dalininkq priemimo;
39. 10. priima sprendim4 del istaigos reorganizavimo
reorganizavimo s4lygq

ir

patvirtinimo;

39.11. priima sprendimq pertvarklti istaig4;
39 .12 . piima sprendim4 likviduoti lstaig4 ar at3aukti j os likvidavim4
39.13. priima sprendim4 del istaigos filialq steigimo, jq likvidavimo ir tvirtina fiiialu
nuo$atus;
39.14. skiria fu atleidiia likvidatoriq, kai sprendim4likviduoti [staigE priima visuotinis
dalininkq susirinkimas;
39.15. nustato istaigos vidaus kontroles tvark4;
39.16. priima sprendimq del istaigos audito ir renka audito [mong;
39.17. priima sprendim4 del istaigos tapimo kitq juridiniq asmenq steigdj a ar dalyve;
39.18. tvirtina istaigos veiklos strategij6
39.19. tvirtina [staigos vadovo pareiginius nuostatus;
39.20. tvirtina konkurso vadovo pareigoms eiti nuostatus;
39.27. tvirtina kiq pareigybig i kurias darbuotoj ai priimami konkurso btdu, s4ra54 ir
kvalifi kacini us reikalavimusl
39.22. nustato istaigos i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui
medikamentams.
normatyl'us;
39.23. nustato [staigos veiklos vertinimo kiterijus;
39 .24. tvirlina meting [staigos veiklos ataskait4
39.25. sprendZia
kitus teises aktuose, istaigos istatuose visuotinio dalininku
susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
40. [staigos vadovas ir kitq orgaaq nariai, jeigu jie nera dalininkai, gali dalywauti
dalininkq susirinkime be balso teisds.
41 . Visuotiniame dalininkq susirinkime dalininkq pritarimu gali dalyvauti ir kiti

ir

ir

asmenys.

42' Skuodo rajono savivaldybes administracijos direktoriaus sprendimai, lforminti
prilyginami
isakymais,
[staigos visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

)
VI SKYRIUS
VADOVAS
IR JO KOMPETENCIJA
ISTAIGOS
s?

-

-

43. {staigai vadovauja istaigos vadovas direktorius (toliau direktorius), kuris I
darbq priimamas konkurso budu penkeriq metq kadencijai. Sprendimq del direktoriaus priemimo,
konkurso organizavimo priima steigejo igaliotas Skuodo rajono savivaldybes administracijos
direktorius.
44. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis, kuri nutraukiama teisds aktq nustat).ta
tvarka. Del darbo santykiq nutraukimo sprendimq priima steigejo igaliotas Skuodo rajono
savivaldybes administracijos direktorius.

45. Direktoriaus kvalifikacija turi atitikti teises afttq nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus.
46. Direklorius vykdo Sias funkcijas:

46.1. organizuoja istaigos veik14 leidZia istaigos veikl4

ir

vidaus tvark4

reguliuoj andius isakymus;
46.2. kontroliuoja ir uZtikina Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimg
steigejo sprendimg kiq teises aktq vykdym4 [staigoje;
46.3. teisds aktq nustatl'ta tvarka skiria ir atleidlia [staigos darbuotojus, sudaro ir
jais
nutraukia su
darbo sutartis, tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
46.4. vykdo [staigos veiklos planus, rengia veiklos ataskaitas;
46.5. inicijuoja visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencijai priskirtq klausimq
svarstymQ;
46.6. igyvendina istaigos savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos
sprendimus;
46.7. sudaro sutartis, reikalingas istaigos veiklai uZtikrinti, atidaro ir uZdaro s4skaitas
bankuose, [staigos vardu pasira5o bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;
46 . 8 . uZtikina lstaigos turto efektyr.rl pinaudoj im4 ir j o apsaugQ;
46.9. organrzuoja istaigos biudZeto pajamq i5laidq bei kitq piniginiq iStekliq
buhalterines apskaitos tvarkyme teises aktq nustatyta tvarka;
46.10. tvinina istaigos darbuotojq pareigybiq sqra5% nustato darbuotojq tamybinius
atlyginimus (koeficientus), tarnybiniq atlyginimq priedus bei priemokas, neviriydamas darbo
uZmokesdio fondol
46.11. skatina darbuotojus, skiria nuobaudas, lykdo kitas su personalo valdymu
susijusias funkcijas;
46.72. tvirtina istaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo laiko apskaitos
ZiniaraSdius, darbo grafikus, pareiginius nuostatus ir instrukcijas, pasiraSo kitus dokumentus;
46.13. uilikrna civilin6s, darbq saugos
sveikatos bei prie5gaisrines saugos
reikalavimq vykdymq
46.14. tvirtina materialiojo turto nusidevejimo ir nematerialiojo turto amortizacijos
skaidiavimo metodus bei normatyvus;
46.15. teises aktq nustatyta tvarka organizuoja prekiq ir paslaugq vieSuosius pirkimus;
46.16. organizuoja [staigos dokumentacijos tvarkymfo duomenq, susijusiq su istaigos
veikia, kaupimq
46.17. rUpinasi [staigos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, sudaro
s4lygas darbuotojams mokytis, tobulinti igudZius ir kelti kvalifrkacijq organizuoja darbuotojq

ir

ir

atestacU 4;

46.18. atstovauja istaigai valstybinese valdZios, valdymo, teisesaugos ir kitose
institucijose, bendradarbiauja su medicinos istaigomis, kitq savivaldybiq pirmines sveikatos
prieZiDros istaigomis, ne\Triausybinemis bei kitomis organizacijomis;
46.19. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si,
priimamq sprendimq skaidrum4 sveik4 ir saugiq aplinkq

o
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46.20. uiticrna istaigos veiklos auk5t4 kokybe, siekiant i5vengti Zalos padarymo
paciento sveikatai, teikiant paslaugas;
46.21. orgarintoja piliediq skundq siUlymq
pra5ymq nagrin6jim4 sprendZia
iSkilusias problemas teisds aktq nustafta tvarka:
46.22. uilikrina istaigos finansiniq ir statistiniq ataskaiq teisingumq
46.23. uLlr,i|rina informacijos apie istaigos veiklq pateikim4 visuomenei ir vieSos
informacij os paskelbim4;
46.24. vykdo kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytas
funkcijas.

ir

VII SKYRIUS
ISTAIGOS STEBETOJU TARYBA
47. [staigos stebetojq taryba yra patariamasis orgaras, sudaromas penteriems metams
lstaigos veiklos vie5umui uZtikrinti.
48. Stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq [staigos steigejo sprendimu paskirq atstovq,
vieno Skuodo rajono savivaldybes tarybos nario bei vieno visuomenes atstovo ir istaigos sveikatos
prieZiiiros specialistrl profesiniq s4iungq paskirto vieno atstovo.
49. Stebetojq tarybos sudetyje negali biiti asmenrl dirbandiq istaigos adminishacijoje,
Valstybinej e ar teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudimo lmoneje.
50. [staigos stebetojq tarybos sudet[ tvirtina visuotinis dalininkq susirinkimas arba jo
igaliotas Skuodo rajono savivaldybes administracijos direktorius.
51. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali at5aukti visq stebetojq tarybq arba pavienius
jos narius. Stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti stebetojq tarybos kadencijai nesibaigus.
Stebetojq tarybos nari at5aukus ar jam atsistatydinus, stebdtojq tarybos nariu Siq istatq nustatyta
tvarka gali tapti kitas asmuo.
52. Ui veikl4 istaigos stebetojq tarybojejos nariams neatlyginama.
53. Stebetojq tarybos kompetencija:
53.1. analizuoti lstaigos veikl4
53.2. i5klausyti [staigos vadovo parengtq mefines veiklos ataskait4;
53.3. stebetojo teisdmis dalyvauti istaigos administracijos organizuotame konkurse
padaliniq bei filialq vadovq pareigoms eiti ir pareikiti savo nuomong dalininkams;
53.4. derinti istaigos adminishacijos sprendimo projekt4 del darbuotojq darbo
apmokejimo, premijavimo tvarkos, nevir5ijant patvirtinto darbo uZmokesdio fondo;
53.5. teikti sifil]'rnus ir rekomendacijas del istaigos veillos gerinimo.
54. Stebetojq tarybos nariai turi teisg dalyvauti visuotiniuose dalininkq susirinkimuose
be balso teises bei gauti informacijq apie istaigos vykdom4 veiklq.
55. Stebetojq tarybai vadovauja pirmininkas, kuri i5 savo nariq renka stebetojq taryba.
Pirmininkas, [staigos vadovo siulymu arba savo iniciatyva, privalo suSaukti steb6tojq tarybos
posedZius ne rediau kaip du karhrs per metus.
56. Stebetojq taryba gali priimti sprendimus, jei jos posedyje dalyvauja daugiau kaip
puse tarybos nariq. Stebetojrl tarybos sprendimai priimami posddyje dalyvaujandiq nariq balsq
dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebetojq tarybos pirmininko balsas.
57. Stebdtojq tarybos posddZiai yra protokoluojami. Stebetojq tarybos pos6dZiq
protokolus pasira5o pirmininkas ir sekretorius. Kitus stebetojq tarybos parengtus dokumentus
pasira5o stebetojq tarybos pirmininkas.
58. Stebetojq tarybos darbo tvarka nustatoma tarybos darbo regiamente, kud tvirtina
stebetojq taryba.

VIII SKYRIUS
ISTAIGOS SLAUGOS TARYBA
59. [staigos slaugos taryba sudaroma i5 istaigos slaugos specialistq.

I
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60. Slaugos taryba sudaroma [staigos vadovo lsakymu.
61. Slaugos taryba;
61.1. svarsto pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
61.2. analinoja slaugos priemoniq, vaistq, tvarsliavos panaudojim4 ir apskait4;
61.3. periodi5kai rengia klinikinius aptarimus:
61 .4. svarsto slaugytojq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimosi klausimus.
62. Slaugos tarybos posedZius Saukia pirmininkas esant reikalui, bet ne rediau kaip
kart4 per menesI
63. Slaugos taryba gaJi priimti sprendimus, jei jos posedyje dalyvauja ne maZiau kaip
puse tarybos nariq. Slaugos tarybos sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq
dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia slaugos tarybos pirmininko balsas.
64. Slaugos tarybos posedZiai yra protokoluojami. Slaugos tarybos pos6dZiq
protokolus pasira5o pirmininkas ir seketorius.
65. Slaugos taryba sva"rstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobud2io
siiilymus istaigos administracijai. Jei adminishacija nesutinka su pasiiilymu, slaugos taryba ji gali
pateikti dalininkams.
66. Slaugos taryba savo darbe vadovaujasi Slaugos tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina
vadovas.
istaigos

Ix

SKYRIUS
ISTAIGOS GYDYMO TARYBA

67. [staigos gydymo taryba sudaroma i5 istaigos padaliniq ir filialq eydyrojq
metams ir savo veikl4 tEsia iki naujos gydymo tarybos patvirtinimo. [staigos gydymo

penkeriems
tarybos sudet[ tvirtina ir at3aukia istaigos direktorius. {staigos direktorius gali at5aukti paskirtus
gydymo tarybos narius nutraukus darbo sutart[ ar gy{ymo tarybos nario pra5ymu.
68. Gydymo tarybos kompetencija:
68.1. svarstlti asmens sveikatos. prieZiiiros organizavimo ir tobulinimo klausimusl
68.2. periodi5kai rengti klinikines konferencijas, seminarus, svarstyti periodinio
gydytojq tobulinimosi programas;
68.3. svarstlti naujq asmens sveikatos prieZiflros technologijq [sigijimo klausimus;
68.4. svarstyti kitus klausimus, kuriuos pra5o svarstyti istaigos administracija.
69. Gydymo taryba turi teisg svarstomais klausimais teikti rekomenduojamo pobudZio

pasiulymus istaigos direktoriui. Jei [staigos direktorius su pasiiiiyrnu nesutinka, gali ji teikti
dalininkui (savininkui).
70. Gydymo tarybos pareiga - tinkamai igyvendinti jo kompetencijai Siuose istatuose
ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytas funkcijas.
71. Gydymo tarybos nariq teises:
71.1. gauti i5 istaigos administracijos informacij4 reikaiingq nustatytoms funkcijoms

rykdlti;

71.2. sitly.ti su5aukti gydymo tarybos posedi;
71.3, pasisaklti posedZiuose, teikti pastabas ir pasitilymus del posedZio darbotvarkes ir
posedyj e nagrinej amq klausimq.
72. Gydymo tarybos nariq pareiga - dalyvauti gydymo tarybos posedZiuose.
73. Gydymo tarybai pirmininkauja istaigos direktorius ar jo igaliotas asmuo. Gydymo
tarybos susirinkimus Saukia, jq darbotvarke sudarineja ir jiems pirmininkauja gydymo tarybos
pirmininkas. Sprendimus gydymo taryba priima susirinkimo metu. Visi gydymo tarybos sprendimai
priimami dalyvaujandiq gydymo tarybos nariq balsq dauguma. Gydymo tarybos sprendimai
[forminami protokolu.
74. Gydymo tarybos nariams uZ darb4 neatlyginama.

B

X SKYRIUS
IR
LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA
TURTAS
ISTAIGOS

5. lstaigos turt4 sudaro teisds aktq nustatyta tvarka dalininkq perduotas ilgalaikis
materialusis turtas, turtas, gautas kaip parama, turtas, gautas pagal testament4 finansiniai i5tekliai
7

ir kitas su istaigos veikla susijgs teisetai igytas turtas.
76. Turtq istaiga naudoja istatuose numatytai veiklai uZtikrinti ir pletoti.
77 . lstaiga gali parduoti, perleisti, i5nuomoti, ikeisti ilgalaiki turt4 taip pat laiduoti ar
juo
kitq subjektq prievoliq ivykdym4 tik leidus visuotiniam dalininkq susirinkimui.
uZtikrinti
(1e5os)

78" [staigos le5q Saltiniai:
78.1" privalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo le5os;

78.2. dalininkq skirtos leSos;
78.3. valstybds ar savivaldybes biudZetq tiksliniai asignavimai;
78.4. valstybes ar savivaldybes sveikatos fondq 165os, skirtos sveikatos programoms
finansuoti;
78.5. valstybds investiciniq programq leSos;
78.6. Lietuvos ir uZsienio fondrl asignavimai;
78.7. ldSos, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sveikatos prieZiflros sutartis uZ
suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
78.8. leSos uZ teises aktq nustatytas mokamas paslaugas;
7B.9.ldSos, gaunamos kaip paramq dovana, taip pat gautos pagal testament4;
78. 1 0. skolintos leSos;
78.11. pajamos uZ i5nuomotqar parduot4 [staigos turt4;
78.12. kitos teisetai igytos 1e5os.
79. lstaiga ld5as, gautas kaip parum% taip pat ir kitas negrqlintinai gautas 1d5as,
naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (iei perduodamas Sias le5as asmuo dave tokius
nurodymus) tikslams. Jei Sias le5as perduodamas asmuo nurodymq nepateike, tuomet istaiga
naudoja leSas savo nuoZi[ra. [staiga privalo Sias le5as laikyti atskiroje s4skaitoje ir sudaryti i5laidq
s4mat4 jei to reikalauja le5as perdavqs asmuo. [staiga negali priimti le5q, jei jas perduodantis
asmuo nurodo Sias le5as naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta istaigos istatuose.
80. [staigos leSos gali btti naudojamos Siais istatais numatytai ir istatymq neuZdraustai
veiklai.
81. [staigos gautas pelnas gali b[ti naudojamas tik istaigos istatuose nustatytiems
vie5osios veiklos tikslams siekti.
82. [staigos pelnas negali bUti skiriamas dalininkams, istaigos organq nariams,
darbuotojq premijoms.

XI SKYRIUS
ISTAIGOS FINANSINE VEIKLOS KONTROLE
83. [staigos atliekamq paslaugq valstybinE kontrolE atlieka vie5qjq istaigq, sveikatos
prieZi[ros istaigq ir kituose istatymuose numatytos institucijos.
84. [staigos administracrja privalo pateikti dalininkams, valstybes ir savivaldybes
kontrolds bei kitoms teises aktuose numatytoms kontroliuoiandioms institucijoms jq reikalaujamus,
su istaigos veikla susijusius, dokumentus.

XII SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA
85. Informacija apie istaigos veikl4 pateikiama istaigos clalininkarns vien4 kart4 per
metus metines veiklos ataskaitoie.
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86. [staigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui praejusiq finansiniq metrl istaigos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vieia. Bet kurio
fizinio ar juridinio asmens reikalavimu istaiga sudaro s4iygas su Sia ataskaita susipaLZinti lstaigoje.
87. [staigos veiklos ataskaitoje turi btiti nurodlta:
87.1. informacija apie istaigos veikl4 lgyvendinant jos istatuose nustatytus veiklos
tikslus;
87.2. istaigos dalininkai finansiniq metq pradLioje ir pabaigoje;
87.3. [staigos gautos leSos irjq Saltiniai per finansinius metus;
87.4. informacija apie istaigos [sigyt4 ir perleistq iigalaik[ turtq per finansinius metus;
87.5. [staigos iSlaidos per finansinius metus;
87.6. [staigos darbuotojq skaidius finaffiniq metq pradZioje ir pabaigoje.
88. [staigos veiklos ataskaitoje gali bnti ir kita informacija, kuri4 nustato visuotinis
dalininkq susirinkimas.
XIII SKYRIUS
ISTAIGOS ISTATU KEITIMAS
89. Iniciatyvos teisE keisti istaigos [status turi istaigos vadovas, kolegiahs organai ir
visuotinis dalininkq susirinkimas (savininkas).
90. {staigos istatai keidiami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.
91. [statq keitimai isigalioja nuo jq teisinio perregistravimo istatymq nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
FILIALU
IR
ATSTOVYBIU
STEIGIMO BEI JU VEIKLOS NUTRAUKIMO
ISTAIGOS
TVARKA

92. lstaiga gali tureti filialq. Filialas ytu ittaigos padalinys, turintis atskir4 buveinE bei
administracij4 ir atliekantis visas arba dali istaigos funkcijq. Filialas ndra juridinis asmuo ir veikia
istaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal istaigos istatus ir istaigos vadovo suteiktus igaliojimus,
kurie nurodyi filialo nuostatuose.
93. Filialq skaidius neribojamas. Sprendim4 steigti filial4 priima visuotinis dalininkrl
susirinkimas.
94. Fihalo turtas yra apskaitomas istaigos finansineje atskaitomybeje, taip pat atskiroje
filialo finansineje atskaitomybeje. Filialas gali tureti subs4skaitas.
95. Filialas registruojamas ir i5registruojamas istatymq nustrtfia tvarka. Apie filialo
veikl4jq vadovai atsiskaito istaigos vadovui ir kitiems patariamiesiems organams.
96. [staigos filialq vadovai i darb4priimami vie5o konkurso br]du.
97 . [staigos filialq vadovais gali bDti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos
mini sterij o s patvirtintus kval i fi kacinius reikalavimus.
98. Filialo veikla nutraukiamavisuotinio dalininkrl susirinkimo.sprendimu.

XV SKYRIUS
PRANESIMIJ
IR
SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA
ISTAIGOS
99. [staigos visuotinio dalininkq susirinkimo nutarimai ir kiti praneSimai, su kuriais
pagal Lietuvos Respublikos istatymus arba Siuos istatus b[tina supaZindinti visus istaigos
dalininkus ir kitus asmenis, i5siundiami jiems ne veliau kaip per 15 darbo dienq nuo nutarimo
priemimo arba prane5imo parengimo dienos. Sprendimai ir prane5imai siundiami registruotu laiSku
arba iteikiami pasira5ytinai. Si taisykle netaikoma istaigq prane5imams apie Saukiam4 visuotini
dalininkq susirinkim4.
100. {staigos prane5imai ir skelbimai, kurie pagal [statymus
skelbiami vie5ai, vie5inami istaigos tinklalapyj e www. skuodopspc. lt.
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101. Prane5imuose turi biiti nurodya visa informacija, kuri4 pateikti reikalauja
Lietuvos Respublikos istatymai bei kiti teises aktai. UZ prane5imq ir skelbimq turini bei paskelbim4
atsako irjuos pasira3o istaigos vadovas.

XVI SKYRIUS
DOKUMENTU rR KrTOS TNFORMACIJOS APIE ISTATGOS VEIKLA PATETKIMO
DALININKAMS TVARKA
102. {staigos dalininkas turi teisg gauti i5 istaigos vis4 pageidaujam4 informacij4 apie
istaigos veiklq ir finansing padeti.
103. {staig4 gar,usi dalininko pra5ym4 del dokumentq ar kitos informacijos pateikimo,
per 10 dienq ra"5tu pateikia prasomq informacij4 ar dokumentus.
104. Dalininkui teikiamq dokumentq kopijos turi btrti atitinkamai patvirtintos, o
lydra5tis pasira5l.tas istaigos vadovo.

XVII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ISTATGOS VETKLA PATEIKIMO VTSUOMENET TVARKA
105. lstaigos vadovo parengta metine veiklos ataskaita yra vie5a. Bet kurio fizinio ar
juridinio asmens reikalavimu istaiga savo buveineje turi sudaryti s4lygas susipaZinti su istaigos
praeitq metq veiklos ataskaita. Tam istaigoje turi biiti speciali ataskaitos kopija, ant kurios

paskutinio lapo antros.puses susipaZings asmuo paZymi apie susipaZinim4.
106. Ataskaita turi buti pateikta fiziniam asmeniui arba juridinio asmens atstovui,
veikiandiam pagal igatioj im4 ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo ra5ti5ko reikalavimo gavimo.
107. Ataskait4 susipaZinti pateikia lstaigos vadovas ar kitas jo igaliotas istaigos
darbuotojas. Ataskaitos i5davimas susiparZinti ir,-jos pri6mimas po susipaZinimo turi bfiti
fiksuojamas Lumale, uira"Sant dat4 valandq ir minutp, kada ir kam iSduota ataskaita ir kada i5 ko
priimta.
108. SusipaZinti su ataskaita skiriama iki 2 valandq laiko.
109. Asmenims susipaZistant su [staigos atskaita triri dalyvauti bent vienas istaigos
darbuotojas. Kopijuoti ataskaitq su ja susipaZistantiems asmenims draudZiama.

XVIII SKYRIUS
ISTAIGOS,PERT\TARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
110. [staiga gali buti pertvarkyta, reorgani zvota ir likviduota Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Vie5qjq istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
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