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2 Ligomne savo veiHoje vadov ujasi Lietuvos Res ublikos Konstitucija, Svei atos prieziuros
Hr S ikp t°S T*™08 !Statymu istaig , Sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio
draudlm° be. tos L.etuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais ir teises aktais bei s is gS
Qkin 116 P n° 81 ¦ ant S rib°t0S CiviI S atsakomyb viesasis juridinis asmuo, turintis
P l 5 0,rgaTmZaCln} lr telSlni savarankiskumq, sgskaitij kredito jstaigose, avo antspaud

u li S IS atSak° jaI ™°sa t e priklausanciu turtu. Ligonine neatsako
4. Ligonines teisine forma - viesoji jstaiga.

5 fstaigos dalininke (savininke) yra Lietuvos valst be. Valstybes institueija, igyvendinanti vaistybes
kaip staigos dahmnkes (savminkes) turtines ir neturtines teises ir pareigas Sveikato ap ugos
uumstenja. Sve.k tos apsaugos ministerija turi visas teises ir pareigas, kurios wa numaWo
a imnkui. Kai (staigos dalmmkas yra vienas asmuo, jis vadinamas (staigos savinink
6. Ligorunes veiklos laikotarpis neribotas.

7. Ligonines finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

IISKYRIUS
LIGONINES VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS
8. Pagnndims Ligonines veiklos tikslas yra pagal siuolaikinio medieinos ir slaugos mokslo Ivei ir
ger Pkirtj teikb nemamas, saugias, veiksmingas sveikatos stiprinimo, igu prevenebos
diagnostikos, ligormj gydymo ir slaugos paslaugas asmenims. J
9. Ligonines agrindines veiklos sritys:
9.1. asmens veikatos prieziura;

9 2. kites jstatymi} nedraudziamos veiklos, susijusios su ligonines tikshj jgyvendinimu vykdymas
10. Ligomne gall dalyyauti paviennj universitetiniij studijij dalyki) vykdyme.
11. {statymij nustatytais atvejais Ligonine gali imtis tam tikros rusies veiklos tik g vusi ist tymn ir
tatij teises aktij nustatyta tvarka isduot licencij (leidim ). igonine private tureti visas licenc s
(leidimus), kunos [statymuose numatytos kaip butinos jos veiklos salygos. J
pasietemu.116

istaty ais neu2dra®ta ikine veikla, susijusia su Ligonines tikshj
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III SKYRIUS
LIGONINES TEISES IR PAREIGOS
13. Vykdydama jstatuose numatyt veikl Ligonine turi teis?:
13.1. tureti s skaitas bankuose, savo jstaigos zenklq;

13.2. Lietuvos Respublikos galiojanciij teises aktij bei Siij jstatij nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais
budais isigyti savo veiklai reikalingq turtq, naudoti, valdyti, disponuoti juo kaip nuosavu, panaudos
ar patikejimo teise valdomu turtu;
13.3. teikti bei gauti param , paveldeti pagal testame t teikti la dar ;
13.4. pagal kompetencij sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;
13.5. jstatymi} n statyta tvarka dalyvauti kit jstaigij veikloje;
13.6. jungtis I nepelno organizaciji; asociacijas ir dalyvauti jij veikloje;
13.7. naudoti Ligonines le§as jstatuose numatytiems tikslams ir uzdaviniams jgyvendinti;
13.8. skelbti konkursus, reikalingus Ligonines veiklai vykdyti ir juos organizuoti;
13.9. teises aktij nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

13.10. dalyvauti pavieniij universitetiniij studijij, mokslini tyrimij dalykij vykdyme;
13.11. atsizvelgiant j Lietuvos sveikatos sistemos ir dalini kij strategines pletros piano gaires, letoti
esam Ligonines inf astruktung

13.12. Ligonines veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus projektus;
13.13. teises akt nustatyta tvarka nustatyti darbo apmokejimo tvark<g
13.14. nustatyti teikiamij paslaugij kainas, iSskyrus tuos atvejus kai pagal ietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teises aktus jos acientams turi buti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis
Lietuvos Respublikos jstatymij ar kitq teises akti| reguliuojamij kaimj;
13.15. suda yti tikslines s natas, tureti tiems tikslams specialias s skaitas;

13.16. teises aktij nustatyta tvarka naudotis bankij kreditais, gauti paskolas is kiti} subjekti};
13.17. uzmegzti rysius su salies ir uzsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis patirtimi ir kitai
bendradarbiauti;
13.18. tobulintij perkvalifikuoti sveikatos prieziuros specialistus;
14. Yykdydama jstatuose numatyt veikl§ Ligonine neturi teises:
14.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu numatyta jstatuose;

14.2. neatlygintinai perduoti Ligonines turt nuosavyben, p gal patikejimo ar panaudos sutartj,
ligonines dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, iSskyrus Viesiyii jstaigii jstatyme numatytus
atvejus;
14.3. skolintis pinigij uz palukanas is savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
14.4. uztik inti kiti} asmenij prievolii} vykdym .
15. Ligonine rivalo:

15.1. uztiki nti butin j medicinos pagalb ;
15.2. jgyvendinti butin sias visuomenes sveikatos rieziuros priemones pagal Sveikatos apsaugos

ministerijos patvirtintq tvark ;
15.3. teikti nemokamas planines sveikatos prieziuros paslaugas pacientams, turintiems teis?jas gauti;

15.4. teikti tik tas asmens sveikatos prieziuros paslaugas, kudos nurodytos igoninei isduotoje

licencijoje;
15.5. naudoti sveikatos prieziuros technologijas, nustatyta tvarka ap obuotas ir (ar) leistas naudoti

Lietuvos Respublikoje;
15.6. jstatymii bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pildyti ir saugoti pacienti}
medicinin$ dokumentacijq bei teikti informacij a ie pacientq valstybes institucijoms ir kitoms
jstaigoms;
15.7. saugoti paciento medicinin? paslaptj, isskyrus atvejus, kai Ligonine privalo pateikti informacij
apie pacient a ba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jj buty teikiama;
15.8. drausti civilin atsakomyb uz pacientams padaryt zalq;
15.9. Lietuvos Respublikos jstatymg nustatyta tvarka atlyginti zalfg padaryt paciento sveikatai;
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15.10. jstatymi} nustatyta tvarka vykdyti buhalterin apskait , teikti fmansin , buhalterin ir statistin
informacij valstybes institucijoms ir moketi mokescius;
15.11. vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos ir dalininkp/savininko nustatytomis jstaigos
veiklos ir kontroles tvarkomis, teikiamomis rekomendacijomis.

16. Ligonine gali tureti kitp teisip, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teises
aktams, Ligonines jstatams.

IV SKYRIUS
DALININKy JNASy PERDAVIMO LIGONINEI TVARKA
17. Dalininkp kapitalas gali buti didinamas tik papildomais jnasais. Papildomas jnasas Ligoninei
perduodamas dalininko iniciatyva. Da ininkp jnasai gali buti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo
vertinimo pagrindp jstatym jvertintas mate ialusis ir nematerialusis turtas.
18. Dalininkp jnasai Ligoninei perduodami tokia tva ka:
18.1. pinigai jne§ami j Ligonines s skaitq;
18.2. mate ialusis ir nematerialusis turtas Ligoninei perduodamas surasant perdavimo akt .

19. Perdavimo akt pasiraso turt perduodantis dalininkas ir Ligonines direktorius. Pe duodant tui
Ligoninei turi buti pateikta ir sio turto vertinimo ataskaita, kuri turi buti sudaryta ne veliau kaip prie§
sesis menesius iki turto perdavimo Ligoninei. Perduodamas turtas vertinamas turto savininko lesomis.

Tiksliniai dalininkp asignavimai panaudojami tik paga paskirtj.
20. Dalininkp jnasij verte yra jrasoma Ligonines dokumentuose, o dalininkams isduodamas jo jnasij
veit patvktinantis dokumentas. Uz jna§o registravim atsako Ligonines direktorius.

V SKYRIUS
LIGONINES ORGANAI
21. Ligonines organai:

21.1. visuotinis dalininki susirinkimas;
21.2. vienasmenis valdymo organas - direktorius (toliau - Ligonines direktorius);

21.3. administracija;
21.4. patariamieji organai:
21.4.1. stebetojp taryba;
21.4.2. gydymo taryba;
21.4.3. slaugos taryba.

VI SKYRIUS
LIGONINES DALININKy SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR SUSAUKIMO TVARKA
22. Ligonines visuotinio dalininkij susirinkimo kompetencija:
22.1. tvirtinti, keisti irpapildyti igonines jstatus;
22.2. nustatyti Ligoninei privalomas veiklos uzduotis;
22.3. detalizuoti Ligonines turto naudojimq, valdym ir disponavim teises aktp nustatyta tvarka;
22.4. jstatymo nustatyta tvarka nustat ti ar dalyvauti nustatant paslaug kainas bei jp skaiciavimo
metodikas;
22.5. priimti sprendim del Ligonines reorganizavimo ir reorganizavimo s lygp tvirtinimo.
22.6. p iimti sprendim peitvarkyti Ligonin ;
22.7. organizuoti vies jj konkurs Ligonines direkto iaus pareigoms eiti ir tvirtinti §io konkurso
nuostatus, sudaryti su konku s laimejusiu asmeniu darbo sutartj, taip pat §4 sutartj nutraukti jstatymp
ir sip jstatp nustatyta tvarka ;
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22.8. nustatyti Ligonines islaidij, skirtij darbo uzmokesciui, medikamentams ir medicines
priemonems, normatyvus, arba pavesti juos patvirtinti paciai igoninei;

22.9. teises aktq nnstatyta tvarka nustatyti Ligonines direktoriaus darbo uzmokestj;
22.10. priimti spreadi del Ligonines tapimo kitijjuridinip asmenp steigeja ar dalyve;
22.11. tvirtinti Ligonines valdymo strukturq ir pareigybip sqras ;
22.12. tvirtinti Ligonines veiklos strategy ;
22.13. nustatyti Ligonines veiklos vertinimo kriterijus;
22.14. uztikrinti, kad igonines veiklos ataskaitoje buty vertinamas jos veiklos ekonominis ir
socialinis poveikis;
22.15. priimti sprendimq likviduoti Ligonin? ar at§aukti jos likvidavim , skirti i atisaukti likvidatorip;
22.16. gauti informaeijq apie Ligonines veiki ;
22.17. tvirtinti metinip fmansinip ataskaitp rinkinj;
22.18. p iimti sp endim del Ligonines metiniy finansinip ataskaitij rinkinio audito ir rinkti auditor
ar audito jmon ;
22.19. priimti sp endim del Ligonines filialij steigimo, likvidavimo;
22.20. tureti kitij teisiy ir pareigq, jei jos nepriestarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems
istatymams bei kitiems teises aktams.
23. Kiekvienais metais per keturis menesius nuo igonines finansiniy metp pabaigos turi jvykti eilinis
visuotinis dalininkij susirinkimas. Ligonines direktorius eiliniam visuotiniam dalininkij susirinkimui
privalo pateikti Ligonines metinip fmansinip ataskaitp rinkinj i praejusip fmansinip metp Ligonines
veiklos ataskaitq. Visuotiniai dalininkp susirinkimai turi buti protokoluojami. Protokolai ne veliau
kaip pe 5 darbo dienas turi buti pateikiami dalininkams. Protokole turi buti nurodyta: visuotinio
dalininkp susirinkimo vieta ir laikas, dalininkp skaicius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai,

s rendimai. Prie rotokolo turi buti ridedamas jame dalyvavusi dalinink sqrasas ir informaeija
apie susirinkimo susaukimp. Visuotiniame dalininkp susirinkime dalyvaujancip asmen eikalavimu
j protokolp turi buti jrasoma jp pareikalauta informaeija. Visi pakeitimai, papildymai turi buti aptarti
protokole. Protokolas nerasomas, jei sp endimp pasiraso abu dalininkai. Ligonines direktorius gali
dalyvauti visuotiniame dalininkp susi inkime be balso teises.
24. Visuotinj dalininkp susirinkimp saukia Ligonines direktorius.
25. Apie saukiam visuotinj dalininkp susirinkimp Ligonines direktorius ne veliau kaip pries 14 dienp
iki susirinkimo dienos p anesa kiekvienam dalininkui, igsipsdamas registruot laisk adresu, kurj
dalininkas nurod s Ligoninei; jteikdamas pranesimp pasirasytinai; elektroninip rysip priemonemis.
26. Visuotinis dalininkp susirinkimas gali buti saukiamas nesilaikant sip jstatp 25 punkte nurodyto
termino, jei su tuo rastiskai sutinka visi dalininkai.
27. Visuotiniame dalininkp susirinkime kiekvienas dalininkas turi vienp bals .
28. Visuotinio dalininkp susirinkimo sprendim i priimami paprasta dalyvaujancip susirinkime
dalinink balsp dauguma (isskyrus Vies jp jstaigp jstatyme numatytus atvejus, kai reikalinga
kvalifikuota balsp dauguma). Jeigu savininkas yra vienas asmuo, jo rastiski sprendimai prilyginami
visuotinio susirinkimo sp endimams.

29. Ligonines dalininkas turi teis$ savo teises perleisti kitam asmeniui ietuvos Res ublikos jstatymp
nustatytais atvejais ir budais.

VII SKYRIUS
LIGONINES DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA
30. Ligonines di ektorius j darb p iimamas vie§o konkurso udu penkeriems metams. Vies
konkurs organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis dalininkp susi inkimas. Darbo sutartj su
Ligonines direktoriumi sudaro ir nutraukia sveikatos apsaugos ministras. Apie Ligonines direktoriaus
paskyrimp (isrinkimp) ar atsaukim bei jgaliojimp pasibaigim kitais pagrindais visuotinio dalininkp
susirinkimo jgaliotas asmuo ne veliau kaip per 5 dienas privalo prane§ti juridinip asmen registro
tvarkytojui.
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31. Ligonines direktoriumi gali buti fizinis asmuo, jo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Ligonines direktorius privalo periodiskai
tobulinti vadovavimo jstaigai gebejimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma Sveikatos
a saugos ministro jsakymu.

32. Visuotiniam dalininfoj susirinkimui priemus sprendimq atSaukti Ligonines direktorii}, su juo
sudaryta darbo sutartis nut aukiama. Ligonines direktorius gali savo pavaldiniams suteikti Jgaliojimus
vykdyti jam priskirtas funkcijas. Nesant direktoriaus pavaduojantis asmuo skiriamas sveikatos
a saugos ministro jsakymu. Ligonines direktorius negali dirbti ir Ligonines adaliniij ar filial }
vadovu.

33. Ligonines direktorius organizuoja Ligonines veiklq ir veikia Ligonines vardu santykiuose su kitais
asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su sveikatos prieziu os specialistais ir kitais Ligonines
darbuotojais.
34. Ligonines direktoriaus teises ir pareigos:

34.1. vadovauti Ligonines administ acijai, organizuoti Ligonines veiklq. ir veikti Ligonines vardu
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
34.2. vadovauti Ligonines pagrindinei ir ukinei veiklai;
34.3. nustatyti darbuotojij etatus, sudaryti da bo sutartis bei jas nutraukti, nustatyta tvarka skatinti
darbuotojus;
34.4. vykdyti Ligonines darbuotojij atestacij , organizuoti filialij, padaliniij vadov priemimo \ darbq
viesuosius konkursus, tviitinti ji| nuostatus;
34.5. leisti jsakymus, kitus Ligonines vidaus teises aktus bei dokumentus, duoti nurodymus
privalomus visiems darbuotojams;

34.6. tvirtinti Ligonines vidaus tvarkos taisykles, darbuotojij pareigybiij aprasymus, kitus ligonines
vidaus teises aktus bei vidaus tvarkomuosius dokumentus;

34.7. kreiptis \ dalininkus del Ligonines padaliniij reo ganizavimo ar likvidavimo;
34.8. tvirtinti Ligonines darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos apras , suderintq su stebetojij taryba,
darbo uzmokescio fondo normatyv ;

34.9. kompetencijos ribose atsakyti uz Ligoninei perduoto bei Ligonines jsigyto turto tinkanuj
naudojim ir issaugojim ;
34.10. visuotiniam Ligonines dalininkij susirin imui teikti raejusiij fmansiniij metij Ligonines
veiklos ataskait , metiniij finansiniij ataskaitij rinkinj;
34.11. Ligonines vardu pasirasyti dokumentus ar jgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus
kompetencijos funkcijas;
34.12. atstovauti Ligonin jvairiose institucijose;
34.13. teikti klausimus svarstyti Ligonines dalininkams;
34.14. naudoti laikinai laisvas Ligonines lesas Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

34.15. tureti kitij teisiij ir pareigij, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems
jstatymams ir kitiems teises aktams.

VIII SKYRIUS
LIGONINES ADMINISTRACIJA
35. Administracija organizuoja ir valdo Ligonines veiklfj. Ligonines administracij sudaro Ligonines
direktoriaus jsakyme nurodyti asmenys.

36. Administracija padeda Ligonines direktoriui organizuoti Ligonines veiklej, svarsto ir sprendzia
Ligonines veiklos ir pletros, paslaugij kokybes, investiciniij program vykdymo, darbo drausmes ir
darbo saugos bei sanitarines higienos, Ligonines ekonomines, finansines, ukines veiklos ir bukles bei
kitus klausimus.

37. Ligonines direktorius tvirtina administracijos darbo reglament .
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IX SKYRIUS
LIGONINES PATARIAMIEJI ORGANAI
38. Ligonines patariamieji organai:
38.1. stebetojp taryba;
38.2. gydymo taryba;
38.3. slaugos taryba;
39. Ligonines stebetoji} taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams Ligonines
veiklos viesumui uztikrinti.

40. Ligonines stebetoji taryba su aroma is dviejij savininko paskirtij atstovij, vieno §iauli\ miesto
savivaldybes tarybos paskirto tarybos na io, vieno Siauliij miesto savivaldybes tarybos paskirto
visuomenes atstovo ir vieno Ligonines sveikatos prieziuros sp cialist profesinii s jungij paskirto
atstovo. Personalin$ stebetojij taiybos sudetj savo jsakymu tvirtina Ligonines direktorius. Su
stebetojij tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uz darb stebetojij taryboje neapmokama. Uz

veikl stebetoji taryboje jos na iai atsako teises aktij nustatyta tvar a.
41. Stebetojij taryboje negali buti asmenij, dirba ciij Ligonines administracijoje, Valstybineje at*
teritorineje ligoniij kasoje, taip pat sveikatos draudimo jmoneje.
42. Stebetojrj taiybos narys gali buti atsauktas is stebetoji tarybos:
42.1. jo ra§tisku pareiskimu;
42.2. institucijos, delegavusios savo atstov j stebetoji} tarybq, sprendimu;
42.3. Ligonines asmens sveikatos prieziu os specialistij profesines s jungos nutarimu, jeigu ji buvo
delegavusi savo atstov .

43. Vietoje atsistatydinusio ar atsaukto stebetoji tarybos nario, atitinkarmyj skyr rsi institucija skiria
nauj narj.

44. Stebetojrj tarybos kompetencija:
44.1. analizuoti Ligonines veik4;
44.2. isklausyti ir jvertinti Ligonines direktoriaus parengt metines veiklos ataskaitg;
44.3. suderinti Ligonines direktoriaus pateikt darbuotojij da bo apmokejimo tvark .
45. Stebetojij tarybai vadovauja pirmininkas, kurj is savo narirj renka stebetojij taryba. Pirmininkas
privalo susaukti stebetojij taiybos posedzius ne re6iau kaip kart per metus. Stebetoji tarybos
sp endimai priimami pap asta posedyje dalyvaujan&i* na ii* balsi* dauguma. Balsams pasidalijus po
lygiai, lemia stebetoji* taiybos pirmininko balsas. Stebetoji* tarybos darbo tvark nustato Ligonines
stebetoji* tarybos da bo nuostatai, kuriuos tvirtina stebetoji ta yba.

46. Ligonines Gydymo taryba yra pata iamasis organas, sudaromas is Ligonines padalinii* ir filiali*
gydytoji*, Ligonines direktoriaus jsakymu. Su Gydymo tarybos nariais da bo sutartis nesudaroma, uz

darbt* Gydymo taryboje nea mokama. Uz veik Gydymo taryboje jos nariai atsako teises akti*
nustatyta tvarka.

47. Gydymo tarybos sudetis tvirtinama ir atsaukiama Ligonines direktoriaus jsakymu. Gydymo
tarybai pirmininkauja Ligonines direktorius arba jo jgaliotas administ acijos darbuotojas. Gydymo
taryba svarsto asmens sveikatos rieziuros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiskai rengia
klinikines konferencijas ir seminarus, sva sto nauji* asmens sveikatos prieziuros technologiji}

jsigijimo klausimus, siulo Ligonines direktoriui sudaryti Ligonineje gy yti* pacienti* mi &i*
epidemiologijos klausimi* nagrinejimo ir kitas su asmens sveikatos prieziura susijusias komisijas,
nagrineja sanitarinio epidemiologinio rezimo problemas, svarsto medicinines dokumentacijos
pildymo kokybes klausimus ir kitus su asmens sveikatos prieziura susijusius klausimus.
48. Gydymo tarybos veiklos fo ma yra posedziai, kurie rengiami ne reciau kaip 1 kartq per ketvirtj.
Esant eikalui Saukiami neeiliniai gydymo tarybos posedziai. Gydymo taiybos pirmininkas suda o
posedzio darbotvark$ i nurodo pranesejus. Gydymo tarybos pirmininkas sudaro posedzio
darbotvark? ir nurodo ranesejus. Gydymo tarybos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne
maziau puse visi* tarybos narii*. Sprendimai priimami paprasta balsi* dauguma. Gydymo tarybos

nariai turi lygias teises ir po viem baist*, esant vienodam balsi* skaidiui, lemia Gydymo ta ybos
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pirmininko balsas. Gydymo tarybos sprendimai jforminami Gydymo tarybos posedziij protokoluose,
kuriuos pasiraso pirmininkas ir sekretorius. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti
reko enduojamo obudzio pasiulymus Ligonines direktoriui. Jei Ligonines direktorius su pasiulymu
nesutinka, Gydymo taryba turi teis$ jj pateikti dalininkams.
49. Ligonines slaugos taryba yra patariamasis organas, sudaromas Ligonines direktoriaus jsakymu is
Ligonines slaugos specialistij. Su Slaugos tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uz darbq. Slaugos
taiyboje neapmokama. Uz veiklq Slaugos taryboje jos nariai atsako teises akti nustatyta tvarka.

50. Slaugos tarybai pirmininkauja Ligo ines di ekto ius arba jo galiotas administracijos darbuotojas.
51. Slaugos taryba svarsto pacientij slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais

klausimais gali teikti rekomenduojamo obudzio asiulymus igonines direktoriui. Jei Ligonines
direktorius su pasiulymu nesutinka, Slaugos taryba tu i teis$ jj pateikti dalininkams.
52. Slaugos tarybos kompetencija:
52.1. svarstyti pacient slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, siulyti perspektyvias ligonirj
slaugymo kryptis, numatyti jij realizavimo budus;
52.2. analizuoti slaugos darbuotojp kvalifikacijos kelimo (tobulinimo) poreikius ir siulyti jvairias
kvalifikacijos kelimo (tobulinimo) formas;
52.3. rengti ir analizuoti slaugos specialistij profesinio tobulinimo programas (konferencijas,
seminarus, paskaitas);

52.4. vertinti slaugos specialistij teikiamp paslaugp kokyb , analizuoti veiklos rezultatus;
52.5. organizuoti slaugos studentij praktik , teikti pasiulymus jai tobulinti;
52.6. teikti pasiulymus bei dalyvauti svarstant slaugos specialistij k uvhj, darbo uzmokescio
klausimus.

53. Slaugos tarybos pagrindine darbo forma yra posedziai, kurie rengiami ne reciau kaip 1 kartq per
ketvirtj. Esant reikalui saukiami neeiliniai Slaugos tarybos posedziai. Slaugos tarybos posedis
laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne maziau 2/3 visit Slaugos tarybos nariij. S rendimai
priimami paprasta balsij dauguma. Slaugos tarybos nariai turi lygias teises ir po vien bals , esant

vienodam balsq skai5iui, lemia Slaugos tarybos irmininko balsas. Slaugos tarybos sprendimai
{forminami Slaugos tarybos posedziij p otokoluose, kuriuos pasiraso pirmininkas ir sekretorius.

54. Gydymo tarybos ir slaugos ta ybos nuostatus tvi tina Ligonines direkto ius. Gydymo ta ybos ir
slaugos tarybos nuostatai nustato siij tarybi} sudarym , teises ir pareigas, darbo tvarkq, narii} teises ir

pareigas, jp paskyrimo i at aukimo tvark bei atsakomyb?.

X SKYRIUS
LIGONINES MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA
55. Ligonineje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri ontroliuoja, kaip laikomasi medicines
etikos bei etikos kodekso reikalavimij. Medicinos etikos komisijos sudarymq ir veiklos tvark nustato
jos nuostatai, parengti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos prieziuros jstaigos
medicinos etikos komisijos pavyzdinius nuostatus.

XI SKYRIUS
VIESO KONKURSO PADALINIV, FILIALy VADOVy PRIEMIMO J DARB
ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTy PRIEMIMO } DARB
TVARKA, LIGONIN S DIREKTORIAUS AT§AUKIMO IS PAREIGy PAGRINDAI

(PRIEZASTYS) IR TVARKA
56. Ligonines padaliniij ir filialij vadovai j darb priimami viesojo konkurso budu. Vies jj konkurs
organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Ligonines direktorius. Ligonines filial irpadalinii vadovais gali
buti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius
reikalavimus.
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57. Ligonines sveikatos prieziuros specialistai \ darb£j priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka. Sveikatos prieziuros specialistai privalo tureti atitinkam profesin kvalifikacij
jrodantj dokumentij (licencijq, sertiflkatij ar kt); suteikiantj teis$ dirbti darbi}, \ kurj specialistas
priimamas.

58. Ligonines direktoriaus at§aukimo pagrindij (priezasciij) s rasas:
58.1. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas del sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo padarymo;
58.2. asmuo ripazintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo i turi neiSnykusj

ar nepanaikint teistumq;
58.3. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas del nusikaltimo valstybes
tarnybai ir viesiesiems interesams ar korupcinio pobudzio nusikaltimo padarymu;
58.4. asmuo pripazintas kaltu del nusikaltimo valstybes tarnybai ir viesiesiems interesams ar

korupcinio pobudzio nusikaltimo padarymo ir turi neisnykusj ar nepanaikint teistumq;
58.5. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas ar asmuo pripazintas kaltu del
baudziamojo nusizengimo valstybes tarnybai ir viesiesiems interesams ar korupcinio pobudzio

baudziamojo nusizengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybes)
nuosprendzio jsiteisejimo dienos nepraejo 3 metai;
58.6. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas ar asmuo pripazintas kaltu del
nusikaltimij, kuriais padaryta turtine zala valstybei, ir turi neiSnykusj ar nepanaikint teistumq;
58.7. asmuo y a uzdraustos o ganizacijos narys;
58.8. asmuo yra atleistas is skiriamij arba renkami} pareigi} del priesaikos ar pasizadejimo sulauzymo,

pareiguno vardo pazeminimo ir nuo atleidimo is pareigij dienos nepraejo 3 metai;
58.9. asmeniui atimta teise eiti jstaigos vadovo pareigas;
58.10. asmuo yra atleistas is valstybes tamautojo pareigij pasky us ta nybin nuobaud - atleidim is

pareigij, arba Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos jstatymo nustatyta tvarka pripazintas padar s
tarnybinj nusi engim , uz kurj turetij buti skirta tarnybine nuobauda - atleidimas is pareigij, atleistas
is statutinio valstybes tarnautojo pareigij paskyrus tarnybin nuobaudo - atleidimo iS ta nybos statute
nustatyta tvarka, arba atleistas is areigij del siurkstaus darbo pareigij pazeidimo ir nuo atleidimo is
pa eigij ar tarnybos dienos ar pripazinimo padarius tarnybinj nusizengimo dienos nepraejo 3 metai;
58.11. asmens padarytas korupcinio pobudzio teises pazeidimas, t. y. darbo drausmes ar tarnybinis

nusizengimas, piktnaudziaujant tarnybine padetimi, virsijant jgaliojimus, neatliekant pareigij,
pazeidziant viesuosius interesus ir nuo sprendimo del da bo drausmes ar tarnybinio nusizengimo

padarymo nepraej 3 metai;
58.12. asmuo yra pripazintas siurksciai pazeid s Lietuvos Respublikos viesijjij ir privaciij interesij
derinimo valstybes ta nyboje jstatymo reikalavimus ir nuo pazeidimo pada ymo nepraejo 3 metai;
58.13. asmuo jta iamas padar s baudziam jj nusizengimo ar nusikaltimo, taciau nesu inkus
pakankamai duomemj ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinen
atsakomyben ir nuo administracines atsakomybes taikymo nepraejo 1 metai a administracine

atsakomybe nebuvo taikyta, taip pat praej$ naikinamieji drausmines atsakomyb s taikymo terminai;
58.14. paaiskeja, kad dalyvaudamas viesame konkurse eiti vadovo pareigas pateike suklastotus

dokumentus arba nuslepe ar pateike tikroves neatitinkan£ius duomenis, del kuriij negalejo buti
priimtas j vadovo pareigas;
59. Ligonines direktoriaus at§aukimo tvarka:
59.1. Ligonines direktorius atsaukiamas visuotinio dalininko susirinkimo sprendimu;
59.2. Ligonines direktorius apie galimo jo atsaukimo rasytiniu pranesimu informuojamas ne veliau
kaip likus 7 darbo diemj iki planuojamo posedzio del vadovo galimo atsaukimo (toliau - posedis).
Pranesime nurodoma posedzio vieta, laikas, jstatij 58 punkte nurodyta at aukimo priezastis

(priezastys) bei nu odoma Ligonines direktoriaus teise ne veliau kai likus 3 darbo dienoms iki
posedzio pateikti savo argumentuotus paaiskinimus;
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59.3. sprendimas del Ligonines direktorius atsaukimo (neatsaukimo) priimamas Ligonines
visuotiniame dalininkij susirinkime visuotinio dalininkij susirinkimo nutarimu. Sprendimas del
atsaukimo is Ligonines direktoriaus pareigij tvirtinamas sveikatos apsaugos ministro jsakymu.

59.4. posedyje turi teis$ dalyvauti Ligonines direktorius;
59.5. priemus motyvuot sprendim atsaukti Ligonines direktorii} is pareigp, su Ligonines
direktoriumi sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

XII SKYRIUS
LIGONINES FILIALy STEIGIMO BEI jy VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARK
60. Sprendim steigti arba likviduoti filial priima visuotinis dalininki} susirinkimas.
61. Ligonines filialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Ligonines direktorius.
62. Da bo sutartj su filial© vadovu Ligonines vardu sudaro i nutraukia Ligonines direktorius.

63. Filialas gali tureti subs skaitas. Filialo turtas apskaitomas Ligonines finansineje atskaitomybeje.

XIII SKYRIUS
LIGONINES LESy SALTINIAI IR LESy NAUDOJIMO TVARKA, DISPONAVIMO
LIGONINES TURTU TVARKA
64. Ligonines lesij saltiniai:
64.1. privalomojo ir savanoriskojo sveikatos draudimo lesos pagal sveikatos prieziuros sutartis su

valstybine ir teritorinemis ligoniij kasomis ar savanoriskojo sveikatos draudimo jstaigomis, taip pat
specialiosioms p ogramoms finansuoti skirtos lesos;
64.2. dalininkij skirtos lesos;

64.3. valstybes ir savivaldybii} biudzetij tiksliniai asignavimai;
64.4. valstybes ir savivaldybiij sveikatos fondij lesos, skirtos sveikatos prog amoms finansuoti;
64.5. valstybes investicinh} programi} lesos;
64.6. Lietuvos ir uzsienio fondij asignavimai;
64.7. lesos, gautos is fizinhj ir juridinuj asmenij pagal sutartis uz suteiktas mokamas paslaugas ar

sutartinius darbus;
64.8. legos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testament ;

64.9. valstybes biudzeto asignavimai medicinos studijij ir mokslo poreikiams tenkinti;
64.10. skolintos lesos;
64.11. pajamos uz parduot ar isnuomotq Ligonines turtq;

64.12. pajamos, gautos jgyvendinant bendrus projektus su viesaisiais ir (a ) p ivaciais partneriais;
64.13. kites teisetai jgytos lesos.
65. Kiekvienais metais Ligonine sudaro is valstybes ir savivaldybiij biudzetij, p ivalomojo sveikatos
draudimo fondo bei savivaldybiij sveikatos fondij gaunamij lesij islaidij s mat . Ig kitij galtinii
gaunami legij i laidij s mata sudaroma, jei to reikalauja gias legas teikiantys subjektai.
66. Le as, gautas kaip paramq, taip pat pagal testament , Ligonine naudoja paramos teikejo arba
testatoriaus nurodymu jstatuose numatytai veiklai. Sios lesos ir lesos, gautos i valstybes ar
savivaldybiij, laikomos atskirose Ligonines lesij s skaitose.

67. Ligonines pajamos skirstomos tokia tvarka;
67.1. Ligonines jstatuose numatytai veiklai bei jsipareigojimams jgyvendinti;
67.2. jstatymij nustatytiems biudzeto mokesciams;

67.3. personal© kvalifikaeijai kelti;
67.4. naujoms sveikatos prieziuros technologyo s jsigyti ir jdiegti;
67.5. patalpij remontui ir prieziurai;
67.6. Ligonines darbuotojij kulturinems ir socialinems reikmems;

67.7. darbuotojij skatinimui ir materialinei pagalbai nelaimes atveju.
68. Ligonines pajamos gali buti naudojamas tik jstatuose nustatytiems Ligonines tikslams siekti.
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69. Ligonines lesos gali buti naudojamos siais jstatais numatytai ir kitai jstatymij neuzdraustai veiklai.
70. Buhalterin apskait Ligonineje tvarko buhalterija, kuriai vadovauja vyriausiasis finansininkas
(buhalteris). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) flin cijas pagal sutartj gali atlikti ir kitas juridinis
asmuo.

71. Ligonines fmansines veiklos kontrolei bei metines ukines - finansines veiklos patikrinimui atlikti
re kamas auditorius arba audito jmone teises aktij n statyta tvarka. Dalininkams pavedus, vidaus

audit gali atlikti vieno is dalininkp audito tarnyba.
72. igonine valdom ilgalaikj turt parduoti, perleisti, iSnuomoti, jkeisti, taip pat laiduoti ar
garantuoti juo kitq subjektij prievolip vykdym gali tik gavusi rastiSk abiejp dalininkp sutikimq ar
leidim teises aktp nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
LIGONINES JSTATy PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS
73. Iniciatyvos teis? keisti ir papildyti Ligonines jstatus turi Ligonines dalininkai, Ligonines
direktorius ir Ligonines administracija. Jstatus bendru sprendimu keicia visuotinis dalininkp
susirinkimas. Visuotiniam dalininkp susirinkimui priemus s rendimp pakeisti jstatus, surasomas

visas pakeistp jstatp tekstas ir po juo asiraso visuotinio dalininkp susi inkimo jgaliotas asmuo. Jstatp
pakeitimai ir papildymai jsigalioja nuo jp jregist avimo jstatymp nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE LIGONINES VEIKL PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
74. Ligonines direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam alininkp susirinkimui
praejusip finansinip metp Ligonines veiklos ataskaitg. Ligonines veiklos ataskaita ne veliau kaip er
5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalinink susi inkimo turi buti ateikta Juridinip asmenp
registrui ir paskelbta Ligonines inte neto svetaineje.
75. Ligonines veiklos ataskaitoje turi buti nurodyta informacija, nustatyta Sveikatos prieziuros jstaigp
jstatyme, Vies jp jstaigp jstatyme, kituose teises aktuose, taip at kita informacija, kudos reikalauja
visuotinis dalininkp susirinkimas.

XVI SKYRIUS
VIESy PRANESIMy IR SKELBIMy PASKELBIMO TVARKA
76. Jstatymuose numatytais atvejais, tvarka ir terminals ranesimai ir skelbimai viesai pateikiami VJ
Registrp centra leidziamame elektroniniame lei inyje „Juridini asmenp viesi pranegimai .
Pranesimuose tu i buti nurodyta visa informacija, kuri pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ir Lietuvos Res ublikos vies jp jstaigp jstatymas.
77. Visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimp projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi
susipazinti dalininkai, issiunciami registruotais laiskais arba elektroninemis rysio priemonemis a ba
jteikiami kiekvienam dalininkui ne veliau kaip pries 5 arbo dienas iki visuotinio dalininkp
susirinkimo. Pranesi e apie visuotinio dalininkp susirinkimo suSaukim turi buti nurodyta:
susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarke.

XVH SKYRIUS
DOKUMENTy IR KITOS INFORMACIJOS APIE LIGONINES VEIKI4 PATEIKIMO
DALININKAMS TVARKA
78. Dalinin o astisku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
Ligonines dokumentai jam pateikiami susipazinti Ligonines a bo valandomis jos buveineje ar
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kitoje Ligonines direktoriaus mirodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Siij dokument
kopijos dalininkui gali buti si nciamos registruotu laisku adresu, kurj dalininkas nurod s Ligoninei,
arba jteikiamos p siras tinai ar elektroniniij rysip priemonemis.
79. Ligonines dokumentai, jij kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

Pasirasymo data

{galiotas asmuo:

-/.

