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VIESOSIOS ISTAIGOS PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEZIDROS CENTRO
I STATAl
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viesoji !staiga Palangos asmens sveikatos prieziur~s centras (toliau tekste - Istaiga)
yra Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos (toliau tekste - LNSS) is Palangos miesto
savivaldybes turto ir lestt !steigta viesoji sveikatos prieziuros ne pelno !staiga, teikianti asmens
sveikatos prieziuros paslaugas pagal sutartis su uzsakovais.
2. Istaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos sistemos, Sveikatos prieziuros !sta~gtt, Viesttitt !staigtt,
Sveikatos draudimo ir kitais !statymais, Vyriausybes nutarimais, Lietuvos RespubUkos sveikatos
apsaugos ministro !sakymais, Palangos miesto savivaldybes t!lrybos sprendimais, mero potvarkiais,
Administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais bei siais istatais.
3. Istaiga yra juridinis asmuo, turin tis ukini, finansinL organizacin! ir teisini
savarankiSkumq, savo antspaudq, s,,!skaitas bankuose.
4. Istaigos pavadinimas - VsI Palangos asmens sveikatos prieziuros centras.
5. Istaigos buveine - Vytauto g. 92, LT - 00132, Palanga.
6. Istaigos steigejas - Palangos miesto savivaldybe, kodas 11101343, adresas
Vytauto g. 73, LT -00134, Palanga.
7. Istaiga yra ribotos turtines atsakomybes. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo
turtu. Istaigos Steigejas pagal Istaigos prievoles atsako tik ta suma, kuri,,! inese ! Istaigos turtq.
Istaiga neatsako uz Istaigos steigejo !sipareigojimus.
8. Istaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Istaigos veikla yra neterminuota.

n. 1STAlGOS STEIGEJO TEISES iR PAREIGOS
10. Istaigos steigejas turi sias teises ir pareigas:
1O.l. tvirtinti, keisti ir papildyti !staigos !status;
10.2. nustatyti Istaigai ir filia-lams privalomas veiklos uzduotis;
10.3. gauti informacijq apie !staigos veikl"!;
.
10.4. istatymo nustatyta tvarka nustatyti arba dalyvauti nustatant arba pavesti Istaigos
administracijos vadovui (direktoriui) (toliau tekste - Direktorius) nustatyti Istaigos teikiamtt ne
medicinos paslaugtt kainas bei itt apskaiciavimo metodikas;
10.5. nustatyti ar pavesti lstaigos direktoriui nustatyti Istaigos iSlaidl!, skirttt darbo
uzmokesciui ir medikamentams, normatyvus;
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10.6. organizuoti viesqji konkursq Istaigos direktoriaus pareigoms eiti ir tvirtinti sio
konkurso nuostatus. Sudaryti su konkursq laimejusiu asmeniu darbo sutarti, taip pat si q sutarti
nutraukti jstatymtt nustatyta tvarka;
10.7. detalizuoti Istaigos turto naudojimq, valdymq ir disponavimq pagal Vyriausybes
ar jos jgaliotos institucijos nustatyt q tvark q;
10.8. nustatyti valdymo organtt naritt ir auditoriaus atlyginimus;
10.9. steigti Istaigos filialus;
10.10. likviduoti Istaigq ar atsaukti jos likvidavimq;
10.1l. skirti ir atleisti likvidatoritt;
10.12. priimti sprendimq del Istaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sqlygtt
tvirtinimo;
10.13. priimti sprendimq pertvarkyti Istaig q;
10.14. rinkti ir atsaukti Istaigos stebetojtt taryb q;
10.15. tvirtinti Istaigos stebetojtt tarybos darbo reglament q;
10.16. tvirtinti Istaigos metintr finansintr atskaitomybtr ir Istaigos veiklos ataskait q;
10.17. isklausyti Istaigos vadovo ataskaitq ir priimti sprendimus del sios ataskaitos;
10.18. nustatyti informacijq, kuri pateikiama visuomenei apie Istaigos veikl q;
10.19. priimti sprendimq del Istaigos nuosavybes teise priklausancio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;
10.20. nustatyti Istaigos vidaus kontroles tvark q;
10.2l. priimti sprendimq del Istaigos audito ir rinkti audito imontr;
10.22. priimti sprendimq del Istaigos tapimo kittt juridinitt asmentt steigeja ar dalyve;
10.23. priimti sprendimq del naujtt naritt (steigejtt) priemimo;
10.24. priimti sprendimq del Istaigos veiklos strategijos tvirtinimo;
10.25. priimti sprendimq del Istaigos valdymo strukturos ir pareigybitt sqraso
tvirtinimo;
10.26. priimti sprendimq del pareigybitt, i kurias darbuotojai priimami konkurso
budu, sqraso ir kvalifikacinitt reikalavimtt tvirtinimo;
10.27. priimti sprendimq del konkurso pareigoms, i kurias darbuotojai priimami
konkurso budu, organizavimo taisyklitt tvirtinimo;
10.28. priimti sprendimq del Istaigos veiklos vertinimo kriterijtt nustatymo,
vadovaujantis Strateginio planavimo metodika;
10.29. kreiptis i teismq su ieskiniu ir prasyti panaikinti Istaigos administracijos vadovo
sprendimus, taip pat pripazinti negaliojanCiais Istaigos administracijos vadovo sudarytus sandorius,
jeigu jie priestarauja imperatyviosioms istatymtt normoms, Istaigos istatams arba protingumo ar
sqziningumo principams;
.
10.30. kreiptis i teismq su ieskiniu ir prasyti uzdrausti Istaigos administracijos vadovui
ateityje sudaryti sandorius, priestaraujancius Istaigos veiklos tikslams ar pazeidziancius Istaigos
valdymo organo kompetencijq;
1O.3l. tureti kittt teisitt ir pareigtt, jei jos neprie!itarauja istatymams, bei kitiems teises
aktams.
1l. Istaigos steigejas savo sprendimus priima ir iformina vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos jstatymu, kitais istatymais, Palangos miesto savivaldybes tarybos
veiklos reglamentu bei kitais teises aktais.
ill. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, UZDAVINIAI IR SRITYS

12. Pagrindinis Istaigos veiklos tikslas - gerinti Palangos miesto gyventojtt ir vistt
Lietuvos gyventojtt sveikatq, sumazinti gyventojtt sergamumq ir mirtingumq, kokybiskai teikti
sveikatos prieZiuros paslaugas .
. 13. Pagrindiniai Istaigos veiklos uzdaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas ir
specializuotas kvalifikuotas ambulatorines asmens sveikatos prieziUros paslaugas Palangos miesto ir
Lietuvos gyventojams. Sios paslaugos teikiamos Istaigoje ir pacienttt namuose.
14. Pagrindines Istaigos veiklos sritys:
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14.l. bendrosios praktikos gydytojQ veikla;
14.2. odontologines praktikos veikla;
14.3. gydytojQ specialistQ veikla;
14.4. kita zmoniQ sveikatos prieziuros veikla;
14.5. viduriniojo medicinos personalo paslaugQ teikimas ligoniams ne ligoninese;
14.6. medicinos laboratorijQ veikla ;
14.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas.
15. Istaiga vykdd !staigos steigejo nustatytas privalomas veiklos uzduotis. Jeigu
veiklai, numatytai Istaigos jstatuose, reikalinga licencija, tai tokiq licencijq Istaiga privalo tun~ti.

IV. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS
16. Vykdydama istatuose numatytq veiklq, !staiga gali tureti ir jgyti tik tokias teises ir
pareigas, kurios nepriestarauja !statymams, siems !statams, kitiems teises aktams ir veiklos
tikslams:
16.l. tureti sqskaitas bankuose, savo zenklq ir antspaudq;
16.2. pirkti ar kitokiais budais !sigyti savo veiklai reikalingq turtq, naudoti, valdyti,
disponuoti jUo istatymQ bei siQ !statQ nustatyta tvarka;
16.3. gauti labdarq ir paramq;
16.4. teikti mokamas paslaugas;
16.5. sudaryti sutartis ir prisiimti !sipareigojimus;
16.6. stoti ! ne pelno organizacijQ asociacijas ir dalyvauti jQ veikloje;
16.7. naudoti Istaigos lesas !statuose numatytiems tikslams ir uzdaviniams
!gyvendinti;
16.8. skelbti konkursus, susijusius su Istaigos veikla;
16.9. teikti kitas paslaugas ir vykdyti veiklq, kuri skatina sveik q gyvensenq,
visuomenes pasitikejimq asmens sveikatos prieziura bei uztikrina socialiai pazeidziamQ asmem!
poreikius ir teises;
16.10. organizuoti visuomenes mokymus, kaip ugdyti asmeninius sugebejimus, leisti
laisvalailq, teikti pirmqjq medicinin~ pagalbq bei integruoti ne!galius asmenis ! visuomen~;
16.11. vykdyti sveikatinimo ir profilaktikos programas bendruomeneje, skatinti
tarpusavio bendradarbiavimq ir pagalb q.
17. Istaiga privalo:
17.1. uztikrinti butinqjq medicinos pagalb q;
17.2. jgyv~ndinti butinqsias visuomenes sveikatos prieziuros priemones pagal
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintq sqrasq;
17.3. teikti tik tas asmens sveikatos prieziUros paslaugas, kurios nurodytos Istaigai
isduotoje licencijoje;
17.4. naudoti tik tas sveikatos prieziuros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka
aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi buti jtraukti i
Medicinos gaminiQ registrq, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras;
17.5. pildyti ir saugoti pacientQ asmens sveikatos istorijas (ambulatorines korteles),
kitq medicinin~ dokumentacijq bei teikti informacijq apie pacientq valstybes institucijoms ir
kitoms jstaigoms Lietuvos Respublikos !statym4 nustatyta tvarka;
17.6. Lietuvos Respublikos !statym4 nustatyta tvarka atlyginti hlq, padarytq paciento
sveikatai teikiant paslaugas;
17.7. saugoti paciento medicinin~ paslaptL isskyrus atvejus, kai asmens sveikatos
prieziuros !staiga privalo pateikti informacijq apie pacientq arba, kai pacientas sutinka skelbti
informacijq apie jo sveikatq;
17.8. informuoti teises akt4 nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerijq, Istaigos
steigejq apie Istaigoje jvykusius vidaus infekcij4 atvejus ir protrukius, kitus zalos pacientQ sveikatai
padarymo atvejus;
17.9. teikti nemokamas planines sveikatos prieziuros paslaugas, isitikinus, kad
pacientas turi teis~ i tokias paslaugas.
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18. Pranesimai, skelbimai ir kt. visuomenei reikalinga viesa informacija apie lstaigos
veikl q skelbiama Savivaldylies, lstaigos internetiniame puslapyje ir vietineje spaudoje;
19. Istaiga privalo tureti vidaus tvarkos taisykles ir uztikrinti, kad jos butlt prieinamos
pacientams susipazinti;
20. Istaiga vykdo buhalterin~ apskaitq, teikia finansin~-buhalterin~ ir statistin~
informacijq valstybes institucijoms ir moka mokescius !statymlt nustatyta tvarka.
21. Istaiga turi kitlt teisilt ir pareiglt, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos
!statymams bei kitiems teises aktams.

VL ISTAIGOS ORGANIZACINE STRUKTORA, VALDYMAS
22. Istaiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas !gyvendina per savo
valdymo organus. Butinas Istaigos valdymo organas yra administracija. Ji organizuoja ir valdo
Istaigos veiklq. Istaigoie turi buti, Direktorius, kuris !statymlt nustatyta tvarka sudaro darbo
sutartis su sveikatos prieziuros specialistais ir kitais Istaigos darbuotojais ir jas nutraukia.
Direktorius tvirtina administracijos darbo reglamentq. Direktorius. Direktorius, suderin~s su
Istaigos stebetojlt taryba, tvirtina Istaigos darbuotojlt darbo a'p mokejimo tvarkq. Direktorius savo
veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teises aktais, Istaigos steigejo sprendimais, Savivaldybes
administracijos direktoriaus !sakymais, siais !statais ir pareiginiais nuostatais.
23. Direktorius ! darb q priimamas vieso konkurso budu.
24. Direktoriaus kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus
kvalifikacinius reikalavimus.
25. Direktoriaus teises ir pareigos:
25.1. nustatyti darbuotoilt etatus, tvirtinti gydytoilt, slaugytojlt, kitlt sveikatos
prieziuros specialistlt ir darbuotojlt darbo kruvius, sudaryti su jais darbo sutartis bei jas nutraukti
Lietuvos Respublikos !statymuose nustatyta tvarka;
25.2. suderinus su Istaigos steigeju, nustatyti Istaigos vidin~ strukturq;
25.3. esant reikalui rengti padalinilt ir filia1lt vadovlt atestacijq;
25.4. tvirtinti Istaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojtt pareigines instrukcijas ir
parelgmms nuostatus, administracijos darbo reglamentq, skyrilt darbo nuostatus, nustatyti ir
tvirtinti vidaus kontroles tvarkq, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
25.5. informuoti Istaigos steigejq apie neefektyviai dirbancius Istaigos padalinius,
kreiptis ! Istaigos steigejq del neefektyviai dirbancil! Istaigos, Istaigos padalinilt ir filiallt
reorganizavimo ar likvidavimo, teikti Istaigos steigejui Istaigos reorganizavimo projektus,
informuoti Istaigos steig;ejq, pateikiant Istaigos veiklq kontroliuojancilt institucijlt patikrinimlt
aktlt, ataskaitlt, isvadlt ir kt. kopijas;
25.6. suderinus su Istaigos stebetoilt taryba, tvirtinti Istaigos darbuotojlt darbo
apmokejimo tvarkq;
25 .7. teikti Istaigos steigejui pasiulymus del deleguojamlt narilt i Istaigos Stebetoilt
tarybq Lietuvos Respublikoje galiojanCilt teises aktlt nustatyta tvarka;
25.8. atsakyti uz perduoto panaudos pagrindu bei Istaigos !sigyto turto tinkamq
naudojimq ir iSsaugojimq;
25.9. Istaigos vardu pasirasyti dokumentus;
25.10. atstovauti Istaigai teisme ir kitose institucijose ir !galioti kitus asmenis
atstovauti;
25.11. pasirasyti,gavus Istaigos steigejo rastiskq sutikimq, sutartis del Istaigos ilgalaikio
turto, inventoriaus ir irangos, pirkimo-pardavimo, perleidimo, mainlt, isnuomojimo, ikeitimo,
garantavimo ar laidavimo juo;
25.12. organizuoti Istaigos veiklq, rengti Istaigos veiklos planus ir veikti Istaigos
vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir atsakyti uz jos uzdavinilt vykdymq;
25.13. teikti klausimus svarstyti Istaigos steigejui;
25.14. Direktorius atsako uz finansines atskaitomybes sudarymq, duomenlt ir
dokumentlt pateikimq Juridinilt asmenlt registrui, pranesimq Istaigos steigejui apie !vykius,
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turincius esmines reikSmes Istaigos veiklai, inforrnacijos apie Istaigos veiklq pateikimq visuomenei,
viesos informacijos paskelbimq, kitus veiksmus, kurie numatyti teises aktuose bei siuose jstatuose;
25.15. nustatyti paslaugl!, darbl! kainas bei jl! apskaiciavimo metodikas, jeigu tai nera
Istaigos steigejo kompetencija ir to nenumato kitaip atitinkami teises aktqi;
25.16. atidaryti ir uzdaryti sqskaitas bankl! jstaigose;
25.17. teises aktl! nustatyta tvarka ir laiku teikti Istaigos steigejui Istaigos metin~
finansin~ atskaitomyb~ ir Istaigos veiklos ataskaitq;
25.18. teises aktl! nustatyta tvarka ir laiku teikti Istaigos steigejui Istaigos vadovo
veiklos ataskaitq;
25.19. jgyvendinti Istaigos steigejo priimtus sprendimus;
25.20. uztikrinti Istaigos turto efektyvl! panaudojimq ir jo apsaugq;
25.21. tureti kit4 teisil! ir pareigl!, kurios nepriestarauja jstatymams, kitiems teises
aktams;
25.22. atsakyti uz Istaigos personalo sukomplektavimq, teikiaml! paslaugl! kokyb~,
prieinamumq;
25.23. nesant Direktoriaus del ligos, atostogl!, komandiruocil! laikotarpiui ir kitais
teises aktuose nustatytais atvejais, paskirti savo jsakymu kitus asmenis (dirbancius Istaigoje)
laikinai vykdyti Direktoriaus kompetencijos funkcijas;
25.24. pasirasyti darbo sutarti, suderinus su Istaigos steigeju, uzsiimant medicinos
praktika Istaigoje.
26. Istaigoje turi buti vyriausiasis finansininkas (buhalte~is) arba jo funkcijas gali
atlikti pagal sutarti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisil! neturi:nti imone.
27. Istaigos Direktoriaus ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigl! negali eiti tas
pats asmuo bei asmenys, susij~ giminystes ar svainystes rysiais (tevai, jteviai, sutuoktiniai, broliai,
seserys, vaikai, taip pat sutuok"tinio broliai, seserys, tevai ir vaikai).

Vll. VIESOSIOS ISTAIGOS PATARIAMIEJI VALDYMO ORGANAI
28. Istaiga privalo tureti: stebetojl! tarybq, gydymo tarybq, slaugos taryb q.
29. Istaigos stebetojl! taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, sveikatos apsaugos ministro
isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais, reglamentuojanciais viesl!jl!
asmens sveikatos prieziuros jstaigl! veiklq bei siais istatais ir stebetojl! tarybos darbo reglamentu.
30. Istaigos stebetojl! taryba yra Istaigos patariamasis valdymo organas, sudaromas
penkeriems metams Is~~igos veiklos viesumui uZtikrinti ir kurio pagrindiniai uzdaviniai 
analizuoti Istaigos veiklq bei teikti Savivaldybes tarybai ir Istaigos administraci jai isvadas bei
pasiUlymus del Itaigos veiklos gerinimo.
31. Istaigos stebetojl! tarybq renka ir atsaukia Istaigos steigejas. Istaigos Stebetojl!
taryba sudaroma is 5 naril!: dviejl! Istaigos steigejo paskirtl! atstovlt, vieno Savivaldybes tarybos
nario, vieno Savivaldybes visuomenes atstovo ir vieno Istaigos sveikatos prieziuros specialistl!
profesinil! sqjungl! paskirto atstovo.
32. Stebetojl! taryboje negali buti asmenl!, dirbancil! Istaigos administracijoje,
Valstybineje ar Teritorineje ligonil! kasoje, sveikatos draudimo jmonese.
33. Istaigos stebetojl! tarybos darbo reglamentq tvirtina ~ r keiCia Istaigos steigejas.
Reglamento laikymasis privalomas visiems Istaigos stebetojl! tarybos nariams.
34. Stebetojl! tarybos narys gali buti atsauktas H delegavusios organizacijos ar
institucijos sprendimu. Tokiu atveju naujas stebetojl! tarybos narys deleguojamas tos pacios
organizacijos ar institucijos sprendimu.
35. Jeigu stebetojl! tarybos narys atsistatydina, negali toliau ei ti savo pareigl! arba
nutruksta jo darbo santykiai atstovaujamoje strukturoje, arba si sustabdo jo atstovavimo
igaliojimus, Istaigos steigejas patvirtina kitq stebetojl! tarybos nari.
36. Stebetojl! tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais, savo pareigas atlieka
nenutraukdami darbo santykil! pagrindineje darbovieteje.
37. lstaigos stebetojl! tarybos posedziai rengiami ne reCiau kaip 2 kartus per metus .
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38. Stebetoilf taryba savo veiklq pradeda !staigos stelgeJUl priemus sprendimq del
stebetojlf tarybos sudeties patvirtinimo ir atlieka savo funkcijas, iki bus patvirtinta nauja !staigos
stebetojlf taryba.
39. Stebetojlf taryba ne veliau kaip per 30 dienlf nuo stebetojlf tarybos sudeties
patvirtinimo visll narilf balslf dauguma issirenka stebetojlf tarybos pirmininkq., pirmininko
pavaduotojq bei sekretorill.
40. Stebetojll tarybai vadovauja stebetojlf · tarybos pirmininkas. ISvykusi,
atostogaujantj arba susirgusl ir del to negalinti laikinai eiti pareiglf stebetojlf tarybos pirmininkq
tuo laiku pavaduoja stebetojlf tarybos pirmininko pavaduotojas.
41. Stebetojlf tarybos pirmininkas i stebetojll tarybos posedzius kviecia savo iniciatyva
arba jeigu stebetojlf tarybos posedi inicijuoja ne maziau kaip du stebetojlf tarybos nariai, arba to
pageidauja !staigos Direktorius.
42. Stebetojlf tarybos posedyje (be teises balsuoti) gali dalyvauti Direktorius,
savivaldybes administracijos savivaldybes gydytojas, kiti suinteresuoti darbuotojai.
43. Stebetojlf tarybos posedziai yra teiseti jeigu juose dalyvauja daugiau kaip puse
stebetojlf tarybos narilf. Stebetojlf tarybos sprendimai priimami paprasta posedyje dalyvaujancill
stebetojll tarybos narilf balslf dauguma. Balsams pasiskirsCius po lygiai, lemia stebetojlf tarybos
(posedzio) pirmininko balsas.
44. Stebetojlf taryba, vykdydama pagrindinius uzdavinius, atlieka sias funkcijas:
44.1. analizuoja Istaigos ir jos administracijos veiklq;
44.2. isklauso ir ivertina parengtq Istaigos metintt finansintt atskaitomybtt, Istaigos
veiklos ataskaitq; Istaigos vadovo veiklos ataskaitq;
44.3. stebetojlf teisemis dalyvauja Istaigos administracijos organizuotose konkursuose
padalinilf bei filialll vadovlf pareigoms uzimti ir pareiskia nuomontt konkurso organizatoriui bei
Istaigos steigejui del konkurso vykdymo skaidrumo bei nesaliSkumo;
44.4. pagal savo kompetencijq teikia pasiulymus Istaigos steigejui ir Direktoriui del
!staigos veiklos gerinimo;
44.5. stebetojo teisemis dalyvauja sprendziant Direktoriaus veiklos klausimus, tiriant
skundus ir pareiskimus del Istaigos administracijos darbo;
44.6. vykdo kitas funkcijas, jeigu jos nepriestarauja lstatymams, nutarimams,
lsakymams ir kitiems teises aktams.
45. Istaigos gydymo · taryba sudaroma is !staigos padalinilf ir filiallf gydytojlf· I
Gydymo tarybq visuotinio Istaigos darbuotojll susirinkimo metu darbuotojai siulo gydytojus,
kurie, po balsavimo, isrenkami j Istaigos Gydymo taryb q. Gydymo tarybai pirmininkauja
Direktorius arba jo jgali~~as administracijos darbuotojas .
. 46. Istaigos gydymo taryba:
46.1. svarsto asmens sveikatos prieziuros darbo organizavimo ir paslauglf kokybes
gerinimo klausimus;
46.2. rengia profesines kvalifikacijos tobulinimosi susirinkimus;
46.3. svarsto naujlf asmens sveikatos prieziuros technologiilf, medicinines jrangos
lsigijimo klausimus;
46.4. Direktoriui teikia pasiulymus, susijusius su asmens sveikatos priezifuos kokybes
uztikrinimu.
47 . Gydymo taryba Direktoriui rekomenduojamo pobudzio pasiulymus del svarstomlf
klausimlf gali teikti rastu. Jei Direktorius su pasiulymu nesutinka, gydymo taryba H gali pateikti
Istaigos steigej ui.
48. Itaigos slaugos taryba steigiama Direktoriaus jsakymu. Slaugos taryba sudaroma is
!staigos padalinill ir filialll slaugos specialistlf, turincill organizacinio ir praktinio darbo patirties.
Slaugos taryba savo veikloje vadovaujasi Istaigos slaugos tarybos nuostatais, kurie numato slaugos
tarybos uzdavinius, veiklos principus, narilf teises ir pareigas.
49 . lstaigos slaugos tarybai vadovauja slaugos tarybos pirmininkas - Direktorius arba
jo igaliotas administracijos darbuotojas.
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50. Slaugos taryba koordinuoja ir metodiskai vadovauja slaugos specialistams,
dalyvauja problemll, susijusill su pacientams teikiamomis slaugos paslaugomis, aptarimuose,
priima sprendimus ir teikia pa.s ililymus Direktoriui del darbo kokybes gerinimo.
51. Slaugos taryba taiko etikos ir profesines zinias, kurios nukreiptll reibama linkme
slaugos personalo mokymq, praktikq, slaugos paslaugll teikimq:
52 . Slaugos taryba dalyvauja aptariant ir sprendziant slaugos personalo kvalifikacijos
tobulinimo poreikius ir teikia pasitilymus Direktoriui.
53. Slaugos taryba Direktoriui rekomenduojamo poblidzio pasitilymus del svarstomll
klausimll teikia rastu. Jei Direktorius su pasitilymu nesutinka, slaugos taryba ii gali teikti Istaigos
steigejui.
54. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Istaigos Direktorius.
55. Istaigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
medicinos etikos reikalavimll (Medicinos etikos komisijos sudarymq, veiklq, tvari<'! nustato jos
nuostatai, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Medicinos etilos komisijos
pavyzdinius nuostatus).

VIII. VIESO KONKURSO DIREKTORIAUS, PADALINIV, FILIALV VADOVV
Pru::EMIMO I DARBl\ ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZHiROS
SPECIALISTV Pru::EMIMO I DARBl\ TVARKA
56. Istaigos Direktorius j darbq priimamas vieso konkurso blidu. Viesq konkursq
organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Istaigos steigejas.
57. Istaigos padalinill ir filialll vadovai j darbq priimami vieso konkurso blidu. Viesq
konkursq organizuoja ir io nuostatus tvirtina Istaigos Direktorius. Istaigos Direktorius turi teis~
organizuoti padalinill ir filialll'vadoVl! atestacijq.
58. Istaigos Direktoriumi, jos padalinill ir filialll vadovais gali bliti asmenys, kurie
atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Istaigos
Direktorius privalo periodiSkai tobulinti vadovavimo jstaigai gebejimus. Privalomo tobulinimosi
tvarka nustatoma sveikatos apsaugos ministro jsakymu.
59. Istaigos, jos'!padalinill ir filia1ll vadoVl! teises ir pareigas nustato sie jstatai ir
pareigines instrukcijos.
60. Istaigos Direktorius ar jos filialll ir padalinill vadovai bei Istaigos sveikatos
prieziliros specialistai ir kiti darbuotojai j darbq priimami ir is darbo atleidziami Darbo kodekso
nustatyta tvarka ir pagrindais.

IX. 1STAlGOS FILIALAI
61. Istaiga gali tureti filia1ll . Filialas yra Istaigos padalinys, turin tis atskirq buvein~ ir
vadovq. Filialas nera juridinis asmuo ir veikia Istaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Istaigos
jstatus ir jos administracijos vadovo suteiktus jgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose.
Filialll skaiCius neribojamas. Filialo turtas yra apskaitomas Istaigos finansineje atskaitomybeje, taip
pat atskiroje filialo finansineje atskaitomybeje. Filialas gali tureti subsqskaitq. Jis registruojamas ir
isregistruojamas jstatymll nustatyta tvarka. Apie filialo veiklq jo vadovas atsiskaito Istaigos
Direktoriui ir kitiems Istaigos valdymo organams Istatll nustatyta tvarka.

X. DISPONAVIMO ISTAIGOS TURTU TVARKA
62. Istaigos turtq sudaro ilgalaikis materialusis turtas, taip pat turtas, gautas kaip
labdara ar parama, pagal testamentq, finansiniai istekliai, kitas su Istaigos veikla susij~s teisetai
jgytas turtas.
63. lstaigos stelgeJ3s turtq Istaigai perduoda panaudos pagrindais jstatymll ir kitll
teises aktll nustatyta tvarka.
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64. lstaiga ilgalaiIq materiall!H turtq parduoti, perleisti, isnuomoti, ikeisti, taip pat
laiduoti ar garantuoti juo kitl! subjektl! prievolil! ivykdymq gali tik rastiskai leidus Istaigos
steigejui, Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.
65. Istaiga, pardavusi susidevejusias ar jos veiklai nereikalingas materialines vertybes,
gautas pajamas naudoja !statuose numatytai veiklai uztikrinti. Istaiga gautl! pajaml! negali skirstyti
lstaigos steigejui.

XI. ISTAIGOS LESV SALTINIAI IR LESV NAUDOJlMO TVAR.KA
66. Istaigos lesl! saltiniai:
66.l. privalomo{~ ir savanoriskojo sveikatos draudimo lesos pagal sveikatos prieziuros
sutartis su Valstybine ir Teritorine ligonil! kasa ar savanoriskojo sveikatos draudimo istaigomis;
66.2. !staigos steigejo skirtos lesos;
66.3. valstybes ir Savivaldybes biudzetl! tiksliniai asignavimai;
66.4 valstybes ir Savivaldybes sveikatos fondl! lesos, skirtos sveikatos programoms
finansuoti;
66.5. valstybes investicinil! programl! lesos;
66.6. Lietuvos ir uzsienio fondl! asignavimai;
66.7. lesos, gautos is fizinil! ir juridinil! asmenl! pagal sutartis uz suteiktas mokamas
paslaugas ar sutartinius darbus;
66.8. lesos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentq;
66.9 . Svietimo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijl! ir mokslo
poreikiams tenkinti;
66.10. skolintos Iesos;
66.1l. pajamos uz parduot q ar iSnuomotq Istaigos turtq;
66.12. kitos teisetai igytos lesos.
67. !staiga turi teis~ gauti valstybes ir Savivaldybes biudzeto lesl! teikiant paslaugas
pagal sveikatos prieziuros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, Savivaldybes memo
68. Istaigos nepaprastosios islaidos gali buti finansuojamos is valstybes ir Savivaldybes
biudzeto, valstybes investicijl! programl!.
69. Lesas, gautas kaip labdarq, paramq, taip pat pagal testamentq, !staiga naudoja
labdaros, paramos teikejo arba testatoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai. Sios lesos
laikomos atskiroje lstaigos lesl! sqskaitoje.
70. lstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
70.l. lstaigos istatuose numatytai veiklai bei isipareigojimams igyvendinti;
70.2. !staty~l! nustatytiems biudzeto mokesCiams;
70.3. Istaigos personalo kvalifikacijos tobulinimui;
70.4. naujoms sveikatos prieziuros technologijoms diegti ir medicinos irangai !sigyti;
70.5. patalpl! remontui;
70.6. Istaigos darbuotojl! kulturinems ir socialinems reikmems;
70.7. dovanoms, premijoms, materialinei pagalbai nelaimes atveju;
70.8. !staigos reprezentacijai, skiriamq sumq suderinus su !staigos stebetojl! taryba.
7l. Istaigos lesos gali buti naudojamos siais istatais numatytai ir istatyml! neuzdraustai
veiklai.

XII. ISTAIGOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE
72. Valstybes ir savivaldybil! kontroles institucijos, Valstybine ir teritorines ligonil!
kasos, su kuriomis Istaiga yra sudariusi sutartis, istatymu nustatyta tvarka kontroliuoja lstaigos
finansin~ veiklq. lstaigos medicinin~ veiklq turi teistr kontroliuoti Sveikatos prieziuros istaigl!
istatyiWe nurodytos institucijos pagal savo kompetencijq.
73. Istaigos administracija privalo organizuoti vidaus medicinin! auditq Sveikatos
apsaugos ministerijos nustatyta tvarka
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74. Istaigos buhalterin~ apskaitq, jos organizavimq bei tvarkymq ir finansines
atskaitomybes sudarymq nustato istatymai ir kiti teises aktai.
75 . Istaigos auditas atliekamas, kai Istaigos steigejas priima sprendimq atlikti audit q ir
isrenka audito imon~. Auditas atliekamas teises aktl1, reglamentuojancil1 auditq, nustatytais atvejais
ir tvarka.
76. Istaigos vadovas privalo pateikti valstybes ir savivaldybes kontroles institucijoms
ill reikalaujamus Istaigos veiklos dokumentus.

XIII. ISTAIGOS ISTATV KEITIMAS, PAPILDYMAS
77. Iniciatyvos teis~ keisti ir papildyti Istaigos istatus turi Istaigos administracija, jos
kolegialus valdymo organas ir Istaigos steigejas. Pakeistus ir papildytus istatus tvirtina Istaigos
steigejas. Istatl1 pakeitimai turi buti iregistruoti Juridinil1 asmenl1 registre.
78. Istatl1 pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jl1 teisinio perregistravimo istatyml1
nustatyta tvarka.

XIV. ISTAIGOS REORGANIZAVIMAS

m

LIKVIDAVIMAS

79. Is taiga gali buti reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir
skaidymo budais.
80. Istaigos valdymo organai privalo parengti lstaigos reorganizavimo sqlygas.
8l. Apie parengtas reorganizavimo sqlygas turi buti paskelbta vietos spaudos
leidiniuose tris kartus ne maiesniais kaip trisdesimties dienl1 intervalais arba paskelbta vienq kartq
ne veliau kaip trisdesimt dienl1 iki Istaigos steigejo numatyta priimti sprendimq del
reorganizavimo, ir pranesta rastu visiems lstaigos kreditoriams.
82. Sprendimq del lstaigos reorganizavimo priima ir kartu reorganizavimo sqlygas
tVlrtma bei priima po reorganizavimo Veiksiancil1 viesl1il1 istaigl1 istatus kiekvienos
reorganizavime dalyvaujanCios viesosios istaigos steigejas. lstatus turi pasirasyti reorganizavimo
sqlygose nurodyti asmenys.
83. Sprendimo del lstaigos reorganizavimo priemimq patvirtinantis dokumentas turi
buti pateiktas Juridinil1 asmenl1 registrui, kuris apie sprendimq del lstaigos reorganizavimo turi
paskelbti teises aktl1 nustatyta tvarka.
84. Reorganizavimas laikomas baigtu, kai Juridinil1 asmenl1 registre iregistruojamos
po reorganizavimo sukurtos naujos viesosios istaigos ir jl1 istatai ar iregistruojami t~siancil1 veiklq
viesl1jl1 istaigl1 pakeisti istatai.
85. lstaiga likvidu~jama, kai jos veikla visiskai nutraukiama.
86. lstaigos likvidavimo pagrindu gali buti:
86.l. lstaigos steigejo sprendimas likviduoti lstaigq, priimtas istatyml1 ir sill istatl1
nustatyta tvarka;
86.2. teismo sprendimas likviduoti Istaigq uz istatyml1 nustatytus teises pazeidimus.
87. Istaigos steigejas, nutar~s likviduoti lstaigq, skiria likvidatoril1, nustato
likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto peremimo tvark q . Nuo likvidatoriaus paskyrimo
dienos Istaigos administracija ir kiti valdymo organai netenka igaliojiml1, jl1 funkcijas atlieka
likvidatorius. Istaigos likvidatorius turi Istaigos vadovo teises ir pareigas. lstaigos valdymo organl1
funkcijas atlieka likvidatorius. Jis atstovauja likviduojamai Istaigai valstybes valdzios ir valdymo
institucijose, teisme ir kitais atvejais .
88. Sudarius lstaigos likvidavimo aktq, apie Istaigos likvidavimq viesai skelbiama du
kart us ne mazesniu kaip vieno menesio intervalu .
89. lstaigos likvidatorius:
89.l. pranesa Juridinil1 asmenl1 registrui apie sprendimq likviduoti lstaigq ir duomenis
apie likvidatoril1;
89 .2. parengia likvidavimo laikotarpio pradZios lstaigos finansin~ ataskaitq
(likvidavimo balansq);
89.3. sudaro ltaigos likvidavimo aktq;
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89.4. atsiskaito su kreditoriais istatyml! nustatyta tvarka;
89.5. atsiskaito su valstybe. savivaldybemis ir socialinio draudimo !staiga;
89.6. pareiSkia reikalavimus Istaigos skolininkams;
89.7. baigia vykdyti prievoles. atsiradusias del zalos padarymo ir pagal anksCiau
sudarytus Istaigos sandorius;
89.8. likus! Istail?jos turtq perduoda Istaigos steigejui. Istaigai panaudos pagrindu
perduotas turtas grqzinamas panaudos davejui;
89.9. sudaro Istaigos likvidavimo aktq;
89.10. likviduotq Istaigq iSregistruoja !statyml! nustatyta tvarka.
90. Likvidatorius yra atsakingas Istaigai ir Istaigos steigejui uz nuostolius. kurie
atsirado del jo kaltes.
91. Likviduotos Istaigos dokumentai perduodami saugoti archyvui ArchYVl! jstatymo
nustatyta tvarka.

xv. INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKJ4 PATEIKIMO VISUOMENEI
TVARKA
92. Istaigos veiklos ataskaitq yra viesa. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens
reikalavimu Istaiga turi sudaryti sqlygas jos buveineje su sia ataskaita susipaZinti.
93. Istaigos veiklos ataskaita skelbiama Istaigos interneto tinklalapyje ir Istaigos
steigejo interneto tinklalapyje www.palanga.lt.
94. Istaigos veiklos ataskaitoje turi biiti nurodyta:
94.1. informacija apie Istaigos veiklq• igyvendinant jos jstatuose nustatytus veiklos
tikslus;
94.2. Istaigos steigejai finansinil! metl! pradzioje ir pabaigoje;
94.3. Istaigos gautos lesos ir il! saltiniai per finansinius metus;
94.4. informacija apie Istaigos !sigytq ir perleistq ilgalailq turtq per finansinius metus;
94.5. Istaigos iSlaidos per finansinius metus;
94.6. Istaigos darbuotojl! skaiCius finansinil! metl! pradZioje it pabaigoje;
95. Istaigos veiklos ataskaitoje gali biiti ir kita informacija. kuriq nustato Istaigos
steigejas.
96. Steigejo susirinkimai saukiami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos !statymo
nustatyta tvarka.
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