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2018 m. sausio 26d. isakymuNr.V-96

VIESOSIOS ISTAIGOS RESPUBLIKINES PANEVEZIO LIGONINES JSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viesoji jstaiga Respublikine Panevezio ligonine (toliau - Ligonine) yra Lietuvos nacionalines
sveikatos sistemos (toliau - LNSS) sveikatos prieziuros jstaiga, teikianti sveikatos prieziuros
paslaugas pagal Ligoninei suteikt  licencij .
2. Ligonine savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos prieziuros
jstaigij, Sveikatos sistemos jstatymu, Viesiyij jstaigi}, Sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio
draudimo bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais ir teises aktais bei siais jstatais.
3. Ligonine yra ne pelno siekiantis ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, tu intis
ukinj, finansinj, organizacinj ir teisinj savarankiskum , s skaitij kredito jstaigose, savo antspaud .
Pagal savo prievoles Ligonine atsako tik jai nuosavybes teise priklausanciu turtu. Ligonine neatsako
uz dalininkij jsipareigojimus.
4. Ligonines teisine forma - viesoji jstaiga.
5. {staigos dalininke (savininke) yra Lietuvos valstybe. Valstybes institucija, jgyvendinanti valstybes,
kaip jstaigos dalininkes (savininkes) turtines ir neturtines teises ir pareigas - Sveikatos apsaugos
ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija turi visas teises ir pareigas, kudos yra numatytos
dalininkui. Kai jstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas jstaigos savininku.
6. Ligonines veiklos laikotarpis neribotas.
7. Ligonines fmansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS
LIGONINES VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RUSYS

8. Pag indinis Ligonines veiklos tikslas yra pagal siuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygj ir
ger  patirtj teikti prieinamas, saugias, veiksmingas sveikatos stiprinimo, ligi} prevencijos,
diagnostikos, ligoniij gydymo ir slaugos paslaugas asmenims.
9. Ligonines pagrindines veiklos sritys:
9.1. asmens veikatos prieziura;
9.2. kitos jstatymij nedraudziamos veiklos, susijusios su ligonines tikslij jgyvendinimu, vykdymas.
10. Ligonine gali dalyvauti pavienii} universitetinii* studijij dalykij vykdyme.
11. Jstatymij nustatytais atvejais Ligonine gali imtis ta   tikros rusies veiklos tik gavusi jstatymi] ir
kitij teises akti} nustatyta tvarka isduot  licencij  (leidim ). Ligonine privalo tureti visas licencijas
(leidimus), kudos jstatymuose numatytos kaip butinos jos veiklos s lygos.
12. Ligonine turi teis  verstis kita, jstatymais neuzdrausta ukine veikla, susijusia su Ligonines tiksli}
pasiekimu.
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III SKYRIUS
LIGONINES TEISES IRPAREIGOS

13. Vykdydama jstatuose numatyt  veiklq Ligonine turi teis?:
13.1. tureti sgskaitas bankuose, savo jstaigos zenkl ;
13.2. Lietuvos Respublikos galiojanciij teises aktp bei sip jstatq nustat ta tvarka pirkti ar  itokiais
budais jsigyti savo veiklai reikaiingp turtp, naudoti, valdyti, disponuoti juo kaip nuosavu, panaudos
ar  atikejimo teise valdomu turtu;
13.3. teikti bei gauti paramp, paveldeti pagal testamentp, teikti labdarp;
13.4. pagal kompetencijp sudaryti sutartis ir prisiimti jsi areigojimus;
13.5. jstatymp nustatyta tvarka dalyvauti kitp jstaigp veikloje;
13.6. jungtis j ne elno organizacijp asociacijas ir dalyvauti jp veikloje;
13.7. naudoti Ligonines lesas jstatuose numatytiems tikslams ir uzdaviniams jgyvendinti;
13.8. skelbti konkursus, reikalingus Ligonines veiklai vykdyti ir juos organizuoti;
13.9. teises aktp nustatyta tva ka teikti mokamas paslaugas;
13.10. dalyvauti pavienip unive sitetinip studijp, mokslinip tyrimp dalykp vykdyme;
13.11. atsizvelgiant j Lietuvos sveikatos sistemos ir dalininkp strategines pletros piano gaires, pletoti
esamp Ligonines infrastruktu p;
13.12. Ligonines veiklos tikslams pasiekti inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus  rojektus;
13.13. teises aktp nustatyta tvarka nustatyti darbo apmokejimo tvarkp;
13.14. nustatyti teikiam  paslaugp kainas, isskyrus tuos atvejus kai pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teises aktus jos pacientams tu i buti teikia os ne okamai atba privalom  laikytis
Lietuvos Respublikos jstatymp ar kitp teises aktp reguliuojam  kainp;
13.15. sudaryti tikslines spmatas, tureti tiems tikslams specialias spskaitas;
13.16. teises aktp nustatyta tvarka naudotis bankp kreditais, gauti paskolas is kit  subjektp;
13.17. uzmegzti rygius su salies ir uzsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis  atirtimi ir kitaip
bendradarbiauti;
13.18. tobulinti, perkvalifikuoti sveikatos prieziuros s ecialistus.
14. Vykdydama jstatuose numatytp veiklp Ligonine neturi teises:
14.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu numatyta jstatuose;
14.2. neatlygintinai perduoti Ligonines turt  nuosavyben, pagal  atikejimo ar  anaudos sutaitj,
ligonines dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, isskyrus Vies jp jstaigp jstatyme numatytus
atvejus;
14.3. skolintis  inigp uz palukanas is savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
14.4. uztikrinti kitp asmenp prievolip vykdym .
15. Ligonine privalo:
15.1. uztikrinti butin jpmedicinospagalbp;
15.2. jgyvendinti butinpsias visuomenes sveikatos prieziuros priemones pagal Sveikatos a saugos
ministerijos patvirtintp tvarkp;
15.3. teikti nemokamas  lanines sveikatos prieziuros paslaugas pacientams, turintiems teis$ jas gauti;
15.4. teikti tik tas asmens sveikatos p ieziuros paslaugas, kudos nurodytos Ligoninei isduotoje
licencijoje;
15.5. naudoti sveikatos prieziuros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas naudoti
Lietuvos Respublikoje;
15.6; jstatymp bei Sveikatos aps ugos ministerijos nustatyta tvarka pildyti ir s ugoti pacientp
medicining dokumentacij  bei teikti informacijp apie pacient  valstybes institucijoms i  kitoms
jstaigoms;
15.7. s ugoti paciento medicinin  paslaptj, isskyrus atvejus, kai Ligonine privalo pateikti informacijp
apie pacient  arba kai pacientas sutinka, kad informacija  pie jj butp teikiama;
15.8. drausti civilin? ats komyb? uz pacientams padarytp zal ;
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15.9. Lietuvos Respublikos jstatymij nustatyta tvarka atlyginti zal , padaryt  paciento sveikatai;
15.10. jstatym  nustatyta tvarka vykdyti buhalterin  apskait , teikti finansin$, buhalterin  ir statisti 
informacij  valstybes institucijoms ir moketi mokescius;
15.11. vadovautis Sveikatos apsaugos ministerijos ir dalininkij/savininko nustatytomis jstaigos
veiklos i  kontroles tvarkomis, teikiamomis rekomendacijomis.
16. Ligonine gali tureti kiti} teisiij, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teises
aktams, Ligoniiies jstatams.

IV SKYRIUS
DALININKy [NASy PERDAVIMO LIGONINEI TVARKA

17. Dalininkij kapitalas gali buti didinamas tik papildomais jnasais. Papildomas jnasas Ligoninei
perduodamas dalinin o iniciatyva. Dalininkij jnasai gali buti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo
vertinimo pagrindij jstatym  jveilintas materialusis ir nematerialusis turtas.
18. Dalininkij jnasai Ligoninei perduodami tokia tvarka:
18.1. pinigai jnesami j Ligonines s skait ;
18.2. materialusis ir ne aterialusis turtas Ligoninei perduodamas surasant perdavimo akt .
19. Pe davimo akt  pasiraso turt  perduodantis dalininkas ir Ligonines direktorius. Perduodant turt ,
Ligoninei turi buti pateikta ir sio turto vertinimo ataskaita, kuri turi buti sudaryta ne veliau kaip pries
sesis menesius iki turto perdavimo Ligoninei. Perduodamas turtas vertinamas turto savinink  le§omis.
Tiksliniai dalininki} asignavimai panaudojami tik pagal paskirtj.
20. Dalininkij jnasi} verte yra jrasoma Ligonines dokumentuose, o dalininkams isduodamas jo [nas 
vert? patvirtinantis dokumentas. Uz jnaso registravim  atsako Ligonines direktorius.

V SKYRIUS
LIGONINES ORGANAI

21. Ligonines organai:
21.1. visuotinis dalininki  susirinkimas;
21.2. vienasmenis valdymo organas - direkto ius (toliau - Ligonines direktorius);
21.3. administracija;
21.4. patariamieji organai:
21.4.1. stebetojijtaryba;
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 ir pa ildyti Ligonines (status;
22.2. nustatyti Ligoninei privalomas veiklos uzduotis;
22.3. detalizuoti Ligonines turto naudojim , valdym  ir disponavim  teises aktij nustatyta tvarka;
22.4. (statymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaug  kainas bei jxj skai&avimo
metodikas;
22.5. priimti sprendim  del Ligonines reorganizavimo ir reorganizavimo s lygij tvirtinimo.
22. . priimti sp endimq pertvarkyti Ligonin?;
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22.7. organizuoti vies jj konkurs  Ligonines direktoriaus pareigoms eiti ir tvirtinti sio konkurso
nuostatus, sudaryti su konkurs  laimej siu asmeniu darbo sutartj, taip pat siq sutartj nutraukti (statymij
ir siij jstatp nustatyta tvarka ;
22.8. n statyti Ligonines iSlaidi}, skirtij darbo uzmokesciui, medikamentams ir medicinos
priemonems, normatyvus, arba pavesti juos patvirtinti paciai Ligoninei;
22.9. teises aktij nustatyta tvarka nustatyti Ligonines di ektoriaus darbo uzmokestj;
22.10. priimti sprendim  del Ligonines tapimo kitp juridinii} asmenp steigejaar dalyve;
22.11. tvirtinti Ligonines valdymo strukturq ir pareigybip s ras ;
22.12. tvirtinti Ligonines veiklos strategy ;
22.13. nustatyti Ligonines veiklos vertinimo kriterijus;
22.14. uztikrinti, kad Ligonines veiklos ataskaitoje buty vertinamas jos veiklos ekonominis ir
socialinis poveikis;
22.15.  riimti s rendim  likviduoti Ligonin? ar atsauktijos likvidavim , skirti ir atsaukti likvidatoriy;
22.16. gauti informacij  apie Ligonines veiki ;
22.17. tvirtinti metiniy finansiniy ataskaity rinkinj;
22.18. priimti sprendim  de  Ligonines metiniy finansiniy ataskaity rinkinio audito ir rinkti auditoriy
ar audito jmon$;
22.19. priimti sprendimy del Ligonines filialy steigimo, likvidavimo;
22.20. tu eti kity teisiy ir pareigy, jei jos neprie§tarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems
jstatymams bei kitiems teises aktams.
23. Kiekvienais metais per ketu is menesius nuo Ligonines finansiniy mety pabaigos tu i jvykti eilinis
visuotinis dalininky susirinkimas. Ligonines direktorius eiliniam visuotiniam dalininky susirinkimui
privalo pateikti Ligonines metiniy finansiniy ataskaity rinkinj ir p aejusiy finansiniy mety Ligonines
veiklos ataskaity. Visuotiniai dalininky susirinkimai turi buti protokoluojami. Protokolai ne veliau
kaip per 5 darbo dienas turi buti pateikiami dalininkams. Protokole turi buti nurodyta: visuotinio
dalininky susirinkimo vieta ir laikas, dalininky skaidius, kvo umo buvimas, balsavimo rezultatai,
sprendimai. Prie p otokolo turi buti pridedamas jame dalyvavusiy dalininky syraSas ir informacija
apie susirinkimo susaukimy. Visuotiniame dalininky susirinkime dalyvaujanciy asmeny reikalavimu
j protokoly turi buti jrasoma jy pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai turi buti aptarti
protokole. Protokolas nerasomas, jei sprendimy pasiraso abu dalininkai. Ligonines dire torius gali
dalyvauti visuotiniame dalininky susirinkime be balso teises.
24. Visuotinj dalininky susirinkimy saukia Ligonines direkto ius.
25. Apie saukiamy visuotinj dalininky susirinkimy Ligonines di ekto ius ne veliau kaip p ies 14 dieny
iki susirinkimo dienos pranesa kiekvienam dalininkui, issiysdamas registruoty lai sk  ad esu, kurj
dalininkas nurod s Ligoninei; jteikdamas pranesimy pasirasytinai; elektroniniy rysiy priemonemis.
26. Visuotinis dalininky susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant siy jstaty 25 punkte nurodyto
termino, jei su tuo ra§tiskai sutinka visi dalininkai.
27. Visuotiniame dalininky susi inkime kiekvienas dalininkas turi vieny balsy.
28. Visuotinio dalininky susirinkimo sprendimai priimami paprasta d lyvaujanciy susirinkime
dalininky balsy dauguma (isskyrus Viesyjy jstaigy jstatyme numatytus atvejus, kai reikalinga
kvalifikuota balsy dauguma). Jeigu savininkas yra vienas asmuo, jo rastiski sprendimai prilyginami
visuotinio susirinkimo sprendimams.
29. Ligonines dalininkas turi teis$ savo teises perleisti kitam asmeniui Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatytais atvejais ir budais.

VII SKYRIUS
LIGONINES DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA

30. Ligonines direktorius j darby p iimamas vieso konku so budu penkeriems metams. Viesy
konkursy organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis dalininky susirinkimas. Darbo sutartj su
Ligonines direkto iumi sudaro ir nutraukia sveikatos apsaugos ministras. Apie Ligonines direktoriaus
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paskyrim  (igrinkim ) ar atsaukim  bei jgaliojimij pasibaigimq kitais pagrindais visuotinio dalininkp
susirinkimo [galiotas asmuo ne veliau kaip per 5 dienas privalo pranesti juridiniij asmenij registro
tvarkytojui.
31. Ligonines direktoriumi gall 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
apsaugos ministro jsaky u.
32. Visuotiniam dalininkij susirinkimui priemus sprendim  atsaukti Ligonines direktoriij, su juo
sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Ligonines di ektorius gali s vo pavaldiniams suteikti jgaliojimus
vykdyti jam priskirtas funkcijas. Nesant direktoriaus pavaduojantis asmuo skiriamas sveikatos
apsaugos ministro jsakymu. Ligonines direktorius negali dirbti ir Ligonines  adaliniij ar filialij
vadovu.

33. Ligonines direktorius organizuoja Ligonines veiklq ir veikia  igonines vardu santykiuose su kitais
asmenimis, suda o ir nutraukia darbo sutartis su sveikatos prieziuros specialistais ir kitais Ligonines
darbuotojais.
34. Ligonines direktoriaus teises ir pareigos:
34.1. vadovauti Ligonines administracijai, organizuoti Ligonines veikl  ir veikti Ligonines vardu
santykiuose su kit is juridiniais ir fiziniais asmenimis;
34.2. vadovauti Ligonines pagrindinei ir ukinei veiklai;
34.3. nustatyti darbuotojrj etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti, nustatyta tvarka skatinti
da buotojus;
34.4. vykdyti Ligonines darbuotojij atestacijq, organizuoti filialij,  adalinii} vadovij priemimo j darbjj
viesuosius konkursus, tvirtinti jij nuostatus;
34.5. leisti jsakymus, kitus Ligonines vidaus teises aktus bei dokumentus, duoti nurodymus
privalomus visiems darbuotojams;
34.6. tvirtinti Ligonines vidaus tvar os taisykles, darbuotojij pareigybiij aprasymus, kitus ligonines
vidaus teises aktus bei vidaus tvarkomuosius dokumentus;
34.7. kreiptis j dalininkus del Ligonines padaliniij reorganizavimo ar likvidavimo;
34.8. tvirtinti Ligonines da buotojij da bo apmokejimo tvarkos apras , suderintej su stebetoji  taryba,
darbo uzmokescio fondo normatyv ;
34.9. kompetencijos ribose atsakyti uz Ligoninei perduoto bei Ligonines jsigyto turto tinkaniEj
naudojim  i  i§saugojim ;
34.10. visuotiniam Ligonines dalininkij susi inkimui teikti praejusii  fmansinii  metij Ligonines
veiklos ataskaitq, metiniij fmansinii  ataskaitij rinkinj;
34.11.  igonines 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 tva ka;
34.15. tureti kitp teisip i  pareigp, kudos nepriestarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems
jstatymams ir kitiems teises aktams.

VIII SKYRIUS
LIGONINES ADMINISTRACIJA

35. Administracija organizuoja ir valdo Ligonines veikl . Ligonines administracijij sudaro Ligonines
direktoriaus jsakyme nurodyti asmenys.
36. Administracija padeda Ligonines direktoriui organizuoti Ligonines veiklq, svarsto ir sprendzia
Ligonines veiklos ir  letros, paslaugij kokybes, investiciniij programij vykdymo, darbo drausmes ir
da bo saugos bei sanitarines higienos, Ligonines ekonomines, fmansines, ukines veiklos ir bukles bei
kitus klausimus.
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37. Ligonines direktorius tvirtina a ministracijos darbo reglamentq.

IX SKYRIUS
LIGONINES PATARIAMIEJI ORGANAI

38. Ligonines patariamieji orga ai:
38.1. stebetojij taryba;
38.2. gydymo ta yba;
38.3. slaugos taryba;

39. Ligonines stebetojif taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams Ligonines
veiklos viesumui uztikrinti. .

40. Ligoni es stebetoj  taryba sudaroma is  viejij savininko paskirtij atstovp, vieno Panevezio miesto
savivaldybes tarybos paskirto taiybos nario, vieno Panevezio miesto savivaldybes tarybos paskirto
visuomenes atstovo ir vieno Ligonines sveikatos prieziuros specialis  profesinhj sqjungij paskirto
atstovo. Personalin? stebetoji} ta ybos sudetj savo jsakymu tvirtina Ligonines direktorius. Su
stebetojij tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uz darb  stebetojij taryboje nea mokama. Uz
veiklq stebetojp taryboje jos nariai atsako teises aktp nustatyta tvarka.
41. Stebetojij taryboje negali buti asmemj, dirbandiij Ligonines administracijoje, Valstybineje ar
teritorineje ligoniij kasoje, taip pat sveikatos draudimo jmoneje.
42. Stebetojxj taiybos naiys gali buti atsauktas i§ stebetojij tarybos:
42.1. jo ra§ti§ku pareiskimu;
42.2. institucijos, delegavusios savo atstovEj j stebetojij tarybq, sp endimu;
42.3. Ligonines asmens sveikatos prieziuros specialist profesines sqjungos nutarimu, jeigu ji buvo
delegavusi savo atstov .

43. Vietoje atsistatydinusio ar atsaukto stebetoj  tarybos nario, atitinkam jj skyrusi institucija skiria
naujcjnarj.
44. Stebetojij tarybos  ompetencija:
44.1. analizuoti Ligonines veiklq;
44.2. isklausyti ir jvertinti Ligonines direktoriaus parengtq metines veiklos ataskaitq;
44.3. suderinti Ligonines direktoriaus  ateikt  darbuotojij darbo apmokejimo tvark .
45. Stebetojij tarybai vadovauja pirmininkas, kurj is savo na lij renka stebetojij taryba. Pirmininkas
privalo susaukti stebetojij tarybos posedzius ne reciau kaip kart per metus. Stebetojij tarybos
sprendimai priimami paprasta posedyje dalyvaujanciij nariij balsij  auguma. Balsams pasidalijus po
lygiai, lemia stebetojij tarybos pirmininko balsas. Stebetojij ta ybos darbo tvarkq nustato Ligonines
stebetoji  tarybos darbo nuostatai, kuriuos tvirtina stebetojij taiyba.
46. Ligonines Gydymo taryba yra patariamasis organas, sudaromas is  igonines padaliniij ir filialij
gydytojij, Ligonines di ektoriaus jsakymu. Su Gydymo tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uz
darbq Gydymo taryboje neapmokama. Uz veiklq Gydymo taryboje jos nariai atsako teises aktij
nustatyta tvarka.

47. Gydymo tarybos sudetis tvirtinama ir atsaukiama Ligonines direktoriaus jsakymu. Gydymo
tarybai pirmininkauja Ligonines direktorius arba jo jgaliotas administracijos darbuotojas. Gydymo
taiyba svarsto asmens sveikatos  rieziuros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiSkai rengia
klinikines konferencijas ir seminarus, svarsto naujij asmens sveikatos prieziuros technologijij
jsigijimo klausimus, siulo Ligonines direktoriui sudaryti  igonineje gydytij pacientij mirciij
epi emiologijos klausimij 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 forma yra posedziai, kurie rengiami ne refiiau kaip 1 kartq per ketvirtj.
Esant reikalui saukiami neeiliniai gydymo tarybos posedziai. Gydymo tarybos pirmininkas suda o
posedzio darbotvark  ir nurodo pranesejus. Gydymo tarybos pirmininkas sudaro posedzio
darbotvark$ ir nurodo  ranesejus. Gydymo tarybos posedis laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne
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maziau puse visij tarybos nariij. Sprendimai priimami paprasta balsi} dauguma. Gydymo tarybos
nariai turi lygias teises ir po vienq bais , esant vienodam balsq skaiciui, lemia Gydymo tarybos
pirmininko balsas. Gydymo tarybos sprendimai jforminami Gydymo tarybos posedzhj protokoluose,
kuriuos pasiraso pirmi inkas ir sekretorius. Gydymo ta yba svarstomais klausimais gali teikti
rekomend ojamo pobudzio pasiulymus Ligonines direktoriui. Jei Ligoni es 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 specialist . Su Slaugos tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, uz darb$ Slaugos
ta yboje neapmokama. Uz veikl  Slaugos taryboje jos nariai atsako teises aktij nustatyta tvarka.
50. Slaugos tarybai pirmininkauja Ligonines direktorius arbajo jgaliotas administracijos darbuotojas.
51. Slaugos taryba svarsto pacientij slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais
klausimais gali teikti rekomenduojamo pobudzio pasiulymus Ligonines direktoriui. Jei Ligonines
direktorius su pasiulymu nesutinka, Slaugos taryba turi teis$ jj pateikti dalininkams.
52. Slaugos tarybos kompetencija:
52.1. sva styti pacientij slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, siulyti perspektyvias ligonhj
slaugymo kryptis, numatyti jp realizavimo budus;
52.2. analizuoti slaugos darbuotojij kvalifikacijos kelimo (tobulinimo) poreikius ir siulyti jvairias
kvalifikacijos kelimo (tobulinimo) formas;
52.3. rengti ir analizuoti slaugos specialistij profesinio tobulinimo programas (konfe encijas,
seminarus, paskaitas);
52.4. vertinti slaugos specialistij teikiamij paslaugij kokyb , analizuoti veiklos rezultatus;
52.5. organizuoti slaugos student  praktik , teikti pasiulymus jai tobulinti;
52.6. teikti pasiulymus bei dalyvauti svarstant slaugos specialist  kruviij, darbo uzmokescio
klausimus.
53. Slaugos tarybos pagrindine darbo forma yra posedziai, kurie rengiami ne reciau kaip 1 kart  per
ketvirtj. Esant reikalui saukiami neeiliniai Slaugos tarybos posedziai. Slaugos tarybos posedis
laikomas teisetu, jeigu jame dalyvauja ne maziau 2/3 visij Slaugos tarybos narhj. Sprendimai
priimami paprasta balsij dauguma. Slaugos tarybos na iai turi lygias teises ir po vien  bals , esant
vienodam ba sij skaiciui, lemia Slaugos tarybos pi mininko balsas. Slaugos tarybos sprendimai
Jforminami Slaugos tarybos posedziij p otokoluose, kuriuos pasiraso pirmininkas ir sekretorius.
54. Gydymo tarybos i  slaugos tarybos nuostatus tvutina Ligonines direkto ius. Gydymo tarybos i 
slaugos tarybos nuostatai nustato §iij tarybxj sudarym , teises ir pa eigas, darbo tva k , na iij teises ir
pareigas, jrj paskyrimo ir at§aukimo tvarkq bei atsakomyb .

X SKYRIUS
LIGONINES M DICINOS ETIKOS KOMISIJA

55. Ligonineje sudaroma medicines etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicines
etikos bei etikos kodekso reikalavim . Medicines etikos komisijos sudarym  ir veiklos tvark  nustato
jos nuostatai, parengti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos p ieziuros jstaigos
medicines etikos komisijos pavyzdinius nuostatus.

XI SKYRIUS
VIESO KONKURSO PADALINiy, FILIALy VADOVy PRIEMIMO | DARB 

ORGANIZAVIMO IR SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTy PRIEMIMO | DARB 
TVARKA, LIGONINES DIREKTORIAUS ATSAUKIMO IS PAREIGy PAGRINDAI

(PRIEZASTYS) IR TVARKA

56. Ligonines padalinii} ir filiali} vadovai \ darb  priimami vieSojo konku so budu. Vies jj konkurs 
organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Ligonines direkto ius. Ligonines filialij ir padalinii} vadovais gali
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buti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius
reikalavimus.
57. Ligonines sveikatos prieziuros specialistai \ darb   riimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka. Sveikatos prieziuros specialistai privalo tureti atitinkam  profesin? kvaiifikacij 
jrodantj dokumentp (licencij , sertifikatp ar kt), suteikiantj teis? dirbti darbp, \ kurj specialistas
priimamas.
57. Ligonines direktoriaus atsaukimo pagrindp (priezascii ) s rasas:
57.1. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas del sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo padarymo;
57.2. asmuo pripazintas kaltu del sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neisnykusj
ar nepanaikint  teistum ;
57.3. asmeniui ikiteismi io tyrimo institucijos yra pareik§tas jtarimas del nusikaltimo valstybes
tarnybai ir viesiesiems interesams ar korupcinio pobudzio nusikaltimo padarymu;
57.4. asmuo pripazintas kaltu del nusikaltimo valstybes tarnybai ir viesiesiems interesams ar
korupcinio pobudzio nusikaltimo padarymo ir turi neisnykusj ar nepanaikint  teistumq;
57.5. asmeniui ikiteisminio ty imo 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  epraejo 3 metai;
57.6. asmeniui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikstas jtarimas ar asmuo pripazintas kaltu del
nusikaltimij, kuriais padaryta turtine zala valstybei, ir turi neisnykusj ar nepanaikint  teistumq;
57.7. asmuo yra uzdraustos organizacijos narys;
57.8. asmuo yra atleistas i§ skiriamp arba renkamrj pareigp del priesaikos a  pasizadejimo sulauzymo,
pareigu o vardo pazeminimo ir  uo atleidimo is pareigp dienos nepraejo 3 metai;
57.9. asmeniui atimta teise eiti jstaigos vadovo pareigas;
57.10. asmuo yra atleistas is valstybes tarnautojo pareigp paskyrus tarnybin  nuobaud  - atleidim  is
pareigp, arba Lietuvos Respublikos valstybes tamybos jstatymo nustatyta tvarka pripazintas padar s
tarnybinj nusizengimq, uz kurj tureti} buti skirta tamybine nuobauda - atleidimas is pareigp, atleistas
is statutinio valstybes tarnautojo pareigp paskyrus tarnybin  nuobaud  - atleidim  i§ tamybos statute
nustatyta tvarka, a ba atleistas is pareigp del siurkstaus darbo pareigij pazeidimo ir nuo atleidimo is
pareigp ar tamybos dienos ar pripazinimo padarius tarnybinj nusizengim  dienos nepraejo 3 metai;
57.11. asmens padarytas korupcinio pobudzio teises pazeidimas, t. y. darbo drausmes ar tarnybinis
nusizengimas, piktnaudziaujant tamybine padetimi, virsijant jgaliojimus, neatliekant pa eigp,
pazeidziant viesuosius interesus i  nuo sprendimo del darbo drausmes ar tarnybinio nusizengimo
padarymo nepraej  3 metai;
57.12. asmuo yra pripazintas siurksciai pazeid s Lietuvos Respublikos viesiyi} ir privacii} interest}
derinimo valstybes tarnyboje jstatymo reikalavimus ir nuo pazeidimo padarymo nepraejo 3 metai;
57.13. asmuo jtariamas padar s baudziamqjj nusizengimo  r nusikaltimo, taciau nesurinkus
pakankamai duomenp ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o asmuo patrauktas administracinen
atsakomyben ir nuo administracines atsakomybes taikymo nepraejo 1 metai ar administracine
atsakomybe nebuvo taikyta, taip pat praej$ naikinamieji drausmines atsakomybes taikymo terminal;
57.14. paaiskeja, kad dalyvaudamas viesame konkurse eiti vadovo pareigas pateike suklastotus
dokumentus arba nuslepe a  pateike tikroves neatitinkancius duomenis, del kurip negalejo buti
priimtas j vadovo pareigas.
58. Ligonines direktoriaus atsaukimo tvarka:
58.1. Ligonines direktorius atsaukiamas visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimu;
58.2. Ligonines direktorius apie galimo jo at aukimo ra§ytiniu pranesimu informuojamas ne veliau
kaip likus 7 darbo dienp iki planuojamo posedzio del vadovo galimo atsaukimo (toliau - posedis).
Pranesime nurodoma posedzio vieta, laikas, jstati} 57 punkte nurodyta atsaukimo priezastis
(priezastys) bei nurodoma Ligonines direktoriaus teise ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
posedzio pateikti savo argumentuotus paaiskinimus;
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58.3. sprendimas del Ligonines direktorius atsaukimo (neatsaukimo) priimamas Ligonines
visuotiniame dalininki} susirinkime visuotinio dalininki} susirinkimo nutarimu. Sprendimas del
atsaukimo is Ligonines direktoriaus pareigi} tvirtinamas sveikatos apsaugos ministro jsakymu.
58.4. posedyje turi teis$ dalyvauti Ligonines direktorius;
58.5. priemus motyvuot  sprendim  atsaukti  igonines direktoriij is pareig , su Ligonines
direktoriumi sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

XIISKYRIUS
LIGONINES FILIALy STEIGIMO BEI jy VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

59. Sprendim  steigti arba likviduoti filial  priima visuotinis dalininkij susi inkimas.
60. Ligonines fllialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Ligonines direktorius.
61. Darbo suta tj su filialo vadovu Ligonines vadovu sudaro ir nutraukia Ligonines direktorius.
62. Filialas gali tureti subs skaitas. Filialo turtas apskaitomas  igonines finansineje atskaitomybeje.

XIII SKYRIUS
LIGONINES LESy SALTINIAI IR LESy NAUDOJIMO TVARKA, DISPONAVIMO

LIGONINES TURTU TVARKA

63. Ligonines lesij saltiniai:
63.1. privalomojo ir savanoriskojo sveikatos draudimo lesos pagal sveikatos prieziuros sutartis su
valstybine ir teritorinemis ligonhj kasomis ar savanoriskojo sveikatos draudimo jstaigomis, taip pat
specialiosioms programoms fmansuoti skirtos lesos;
63.2. dalininkij skirtos le§os;
63.3. valstybes ir savivaldybiij biudzetrj tiksliniai asignavimai;
63.4. valstybes ir savivaldybiij sveikatos fond   lesos, skirtos sveikatos p ogramoms fmansuoti;
63.5. valstybes investicinii} program  lesos;
63.6. Lietuvos ir uzsienio fondij asignavimai;
63.7. lesos, gautos is fiziniij ir juridiniij asmenij pagal sutartis  z suteiktas mokamas paslaugas ar
sutartinius darbus;
63.8. lesos, gautos kaip pa ama, dovana, taip pat gautos pagal testament ;
63.9. valstybes biudzeto asignavimai medicinos studijij ir mokslo poreikiams tenkinti;
63.10. skolintos lesos;
63.11. pajamos uz parduot  ar ignuomot  Ligonines turty;
63.12.  ajamos, gautos jgyvendinant bendrus projektus su viesaisiais ir (ar) privaciais partneriais;
63.13. kitos teisetai jgytos lesos.
64. Kiekvienais metais Ligonine sudaro is valstybes ir savivaldybiij biudzetij, privalomojo sveikatos
draudimo fondo bei savivaldybiij sveikatos fondij gaunamij lesij islaidij ssjmatej. Is kitij saltiniij
gaunami  lesij islaidij sqmata sudaroma, jei to reikalauja sias lesas teikiantys subjektai.
65. Lesas, gautas kaip param , taip pat pagal testament , Ligonine naudoja paramos teikejo arba
testatoriaus nurodymu jstatuose numatytai veiklai. Sios lesos ir lesos, gautos is valstybes ar
savivaldybiij, laikomos atskirose Ligonines lesij szjskaitose.
66. Ligonines pajamos skirstomos tokia tvarka;
66.1. Ligonines jstatuose numatytai veiklai bei jsipareigojimams jgyvendinti;
66.2. jstatymij nustatytiems biudzeto mokesciams;
66.3. personal© kvalifikacijai kelti;
66.4. naujoms sveikatos prieziuros technologyoms jsigyti ir jdiegti;
66.5. patalpy remontui ir prieziurai;
66.6. Ligonines darbuotojij kulturinems ir socialinems reikmems;
66.7. darbuotojij skatinimui ir materialinei pagalbai nelaimes atveju.
67. Ligonines pajamos gali buti naudojamas tik jstatuose nustatytiems Ligonines tikslams siekti.
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68. Ligonines lesos gali buti naudojamos siais jstatais numatytai ir kitai jstatymij neuzdraustai veiklai.
69. Buhalterin? apskait  Ligonineje tvarko buhalterija, kuriai vadovauja vyriausiasis finansininkas
(bubalteris). Vyriausiojo fmansininko (buhalterio) fimkcijas  agal sutartj gali atlikti ir kitas juridinis
asmuo.

70. Ligonines finansines veiklos kontrolei bei metines ukines - finansines veiklos patiki'inimui atlikti
renkamas auditori s arba audito jmone teises aktij nustatyta tvarka. Dalininkams  avedus, vidaus
audit  gali atlikti vieno i§ dalininkp audito tarnyba.
71. Ligonine valdomjj ilgalaikj turt  parduoti, perleisti, isnuomoti, jkeisti, taip pat laiduoti ar
garantuoti juo kitp subjektp prievolii} vykdym  gali tik gavusi rastisk  abiejp dalininkp sutikim  ar
leidim  teises aktp nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
LIGONINES JSTATy PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

72. Iniciatyvos teis  keisti ir papildytiLigonines [status turi Ligonines dalininkai, Ligonines
direktorius ir Ligonines administracija. {status ben ru sp endimu keicia visuotinis dalininkij
susirinkimas. Visuotiniam dalininkp susirinkimui priemus sprendim  pakeisti  status, surasomas
visas pakeist  jstati} tekstas ir po juo pasiraso visuotinio dalininkp susi inkimo [galiotas asmuo. {statij
pakeitimai ir papildymai [sigalioja nuo ji  [registravimo [statymp nustatyta tvarka.

XV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE LIGONINES VEIKL  PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

73. Ligonines direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkp susi inkimui
praejusiij finansinip metij Ligonines veiklos ataskait . Ligonines veiklos ataskaita ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkij susirinkimo turi buti pateikta Juridinh} asmenij
registrui ir paskelbta Ligonines interneto svetaineje.
74. Ligonines veiklos ataskaitoje turi buti nurodyta informacija, nustatyta Sveikatos prieziuros [staigij
[statyme, Viegijjp jstaig  [statyme, kituose teises aktuose, taip pat kita informacija, kudos reikalauja
visuotinis dalininkp susi inkimas.

XVI SKYRIUS
VIESy PRANESIMy IR SKELBIMy PASKELBIMO TVARKA

75. Jstatymuose numatytais atvejais, tvarka ir terminais pranesimai ir skelbimai vie§ai pateikiami V{
Registrij centre leidziamame elektroninia e leidinyje „Juridiniij  smenp viesi pranesimai44.
Pranesimuose turi buti nurodyta visa informacija, kuri j pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viesipij [staigij jstatymas.
76.. Visuotinio dalininkij susirinkimo sprendimp projektai ir kiti dokumentai, su kuriais tu i
susipazinti dalininkai, issiunciami registruotais laiskais arba elektroninemis rysio priemonemis arba
[teikiami kiekvienam dalininkui ne veliau kaip pries 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkij
susirinkimo. Pranesime apie visuotinio dalininkij susirinkimo su§aukimq turi buti nurodyta:
susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarke.

xvn SKYRIUS
DOKUMENTy IR KITOSINFORMACIJOS APIE LIGONINES VEIKI   PATEIKIMO

DALININKAMS TVARKA

77. Dalininko rastisku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
Ligonines dokumentai jam pateikiami susipazinti Ligonines da bo valan omis jos buveineje ar
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kitoje Ligonines direktoriaus nurodytoje vietoje,  urioje dokumentai yra saugomi. Sii  dokurnentij
kopijos dalininkui gali buti siunciamos registruotu laisku adresu, kurj dalininkas nurod s
Ligoninei, arba  teikiamos pasirasytinai ar elektroninii  rysip priemonemis.
78. Ligonines dokumentai, jij kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

Pasirasymo data     .

Jgaliotas asmuo:






