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vrEsosros IsTArGos DRUSKTNTNKU LTGONTNES

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viesoji istaiga Druskininkq ligonine (toliau - fstaiga) yra Lietuvos nacionalines
sveikatos sistemos sveikatos prieZifiros {staiga, teikianti asmens sveikatos prieZiflros paslaugas pagal

[staigai suteikt4 licencij 4.
2. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros istaigq istatymu,
Lietuvos Respublikos viesqjq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymu,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Siais istatais bei kitais istatymais ir teises aktais.

3. fstaigos steigejas (savininkas) - Druskininkq savivaldybe (toliau - Savininkas).
Savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Druskininkq savivaldybes
taryba (toliau - Taryba).

4. [staiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilines atsakornybes vielasis juridinis asmuo,
turirttis [kini, finansini, organizacini ir teisini savaranki5kum4, sqskaitas bankuose, savo antspaud4.
Pagal savo prievoles [staiga atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. fstaiga neatsako uZ
Savininko isipareigoj imus.

5. [staiga yruparumos gaveja.
6. fstaigos teisine forma - vie5oji istaiga.
7. [staigos pavadinimas - vie5oji istaiga Druskininkq ligonine.
8. fstaigos buveine: Sveikatos g. 30, LT - 66251, Druskininkai.

. 9. fstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
10. [staigos veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UzULVINTAI, SRTTYS IR RUsyS

11. Pagrindinis {staigos veiklos tikslas teikti Lietuvos gyventojams priein€unas,
tinkamas, saugias, veiksmingas sveikatos stiprinimo, ligq prevencijos, diagnostikos,ligoniq gydymo
ir slaugos paslaugas.

12. fstaigos veiklos uZdaviniai:
12.1. organizuoti irteikti antrinib lygio ambulatorines ir stacionarines bei pirminio lygio

stacionarines asmens sveikatos prieZiDros paslaugas;
12.2. dalyvauti rengiant ir tobulinant sveikatos prieZiiiros specialistus, teikti kliniking

bazg universitetq bei kitq mokymo ir ugdymo istaigq studentams bei gydytojams rezidentarns.
13. [staigos pagrindines veiklos sritys:
13.1. asmens sveikatos prieZitros paslaugq, nurodytq istaigos asmens sveikatos

prieZiiiros licencij oje, teikimas;
13,2. kitos istatymq nedraudZiamos veiklos, susijusios su |staigos tikslq igyvendinimu,

vykdymas.

IREGISTRUOTA



14. |staiga turi teisg verstis kita istatymais neuZdrausta [kine komercine veikla,
susijusia su fstaigos veiklos tikslq pasiekimu.

15. |staigos veiklos r[Sys (pagal Statistikos depaftamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakyrnu Nr. D|-226 patvirtintq
Ekonomines veiklos rfiSiq klasifikatoriq):

15.1. ligoniniq veikla (86.10);
15.2. gydytojq specialistq veikla (86.22);
15.3. stacionarine slaugos istaigq veikla (87.10);
I 5.4. medicinos laboratorijq veikla (86.90.30);
15.5 kita Zmoniq sveikatos prieZiiiros veikla (86.90).
16. fstaiga turi teisg velstis kita istatyrnais neuZdrausta fikine komercine veikla,

susijusia su |staigos veiklos tikslq pasiekimu.
17. fstatymq nustatytais atvejais istaiga gali imtis tam tikros ruSies veiklos tik gavusi

istatymo nustatyta tvarka i5duot4 licencij4 ir lregistruota Valstybiniame sveikatos prieZiflros istaigq
registre. fstaiga privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios istatymuose numatytos kaip butinos
jos veiklos s4lygos.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

18. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises
aktais, siekdama savo tikslq ir vykdydama istatuose nurodytus uZdavinius fstaiga turi teisg:

18.1. tureti s4skaitas bankuose;
18.2. tureti savo |staigos Zenkl4;
18.3. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikaling4 tur14 ir juo disponuoti istatymq, kitq

norminiq aktq bei Siq istatq nustatyta tvarka;
18.4. teikti bei gauti param4, paveldeti pagal testament4;
18.5. teises aktq nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
18.6. pagal kompetencijq sudaryti sutartis ir prisiimti isipareigojirnus;
18.7. stoti i asociacijas. tarp jr+ ir tarptautines, dalyvauti jq veikloje;
18.8. naudoti [staigos leSas istatuose numatytiems tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
18.9. skelbti konkursus, susijusius su fstaigos veikla, ir juos organizuoti;
18.10. suderinus su Stebetojq taryba nustatyti darbo apmokejimo tvark4, teikiamq

paslaugq kainas, i5skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos istatyrnus ir kitus teises
aktus jos pacientams turi blti teikiamos nemokamai arba privaloma laikytis Lietuvos Respublikos

istatymq ar kitq norminirl teises aktq reguliuojamq kainq;
18.11. sudaryti tikslines s4matas, tureti tam tikslui specialias s4skaitas;
18.12. teises aktq nustatyta tvarka naudotis bankq kreditais, gauti paskolas i5 kitq

subjektq;
18.13. ulmegzti rySius su Salies ir uZsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis

patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;
18. 14. tobulinti ir perkvalifikuoti specialistus;
18.15. tureti kitq teisiq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos galiojantierns

teises aktams, |staigos fstatams.
19. |staiga privalo:
1 9. I . uZtiln'inti bttinqj 4 medicinos pagalbq;
19.2. igyvendinti butin4sias visuomends sveikatos prieZifiros priemones paga|

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirlint4 s4ra54;

19.3. teikti tik tas asmells sveikatos prieZi[ros paslaugas, kurios nurodytos [staigai
i5duotoj e licencij oj e ;

19.4. drausti |staigos vykdom4 veiklq civilines atsakomybes



19.5, naudoti tik tas sveikatos prieZilros technologrjas, kurios yra nustatyta tvarka
aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

19.6. pildyti ir saugoti pacientq gydymo stacionare istorijas, asmens sveikatos istorijas,
kit4 medicining dokumentacij4 ir teikti informacij4 apie pacient4 valstybes institucijorns ir kitoms

lstaigoms istatymq nustatyta tvarka;
19.7. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Lal4, padaryt4 paciento

sveikatai, teikiant sveikatos prieZilros paslaugas;
19.8. saugoti paciento medicining paslapti, i5skyrus atvejus, kai fstaiga teises aktq

nustatyta tvarka privalo pateikti informacij4 apie pacientq arba kai pacientas sutinka, kad
informacija apie ji butq skelbiarna;

19.9. inforrnuoti kompetentingas institucijas, fstaigos Steigej4 apie {staigoje fvykusius
hospitalines infekcijos atvejus ir protmkius, susidariusias ekstremalias situacijas, Zalos paciento
sveikatai padaryrno atvejus ir kitus teises aktuose numatytus ivykius;

19.10. istatymq nustatyta tvarka vykdyti buhaltering apskaitq, teikti finansing
buhaltering ir statisting informacij4 valstybes institucijoms ir fstaigos Savininkui;

19.1 l. moketi mokesdius istatymq nustatyta tvarka;
19.12. nenusiZengti Lietuvos Respublikos istatymarns, poistatynriniams aktams,

geriems paprodiarns ir bendriems Zmogi5kos morales principams.
20. |staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

istatymams, kitiems teises aktams bei fstaigos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams.

IV SKYRIUS
NAUJU DALININKU PRIEMIMO, DALININKU INASU PERDAVIMO ISTAIGAI,

DALININKO TEISIU PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

21. Vienintele fstaigos dalininke, kurios priimti sprendirnai prilyginarni visuotiniame
dalininkq susirinkime priimtiems sprendimams, yra Druskininkq savivaldybe. Savivaldybes
institucija, igyvendinanti savivaldybes, kaip lstaigos dalininkes (savininkes), tuftines ir neturtines
teises ir pareigas - Druskininkq savivaldybes taryba. Druskininkq savivaldybes taryba (toliau -
dalininke - savininke) turi visas teises ir pareigas, kurios yra numatytos dalininkui ir visuotiniarn
dalininkq susirinkimui.

22. lstaigos dalininku tampama Jstaigos Savininkui istatymq ir teises aktq nustatyta
tvarka priemus sprendim4 del dalininko priemimo ir jo ina5o patvirtinirno.

23. Asmuo, pageidaujantis tapti fstaigos dalininku, pateikia lstaigos direktoriui
pra5ym4 juo tapti. Pra5yrne turi bfiti nurodyti duornenys apie asmenf, pageidaujantf tapti [staigos
dalininku fiuridinio asmens pavadinirnas, kodas, buveine, frzinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenarnoji vieta), taip pat numatomas ina5as pinigais ar ina5o verte ne maliau 2896,20 Eur
(du t[kstandiai a5tuoni Simtai devyniasdeSirnt SeSi eurai 20 ct), kuri nurodyta turto vertinimo
ataskaitoje. Be to, pra5yme turi blti pareik5tas pritarimas |staigos veiklos tikslams. Kartu sn
pra5ymu turi blti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialqji ar
nematerialqji furt4.

24. fstaigos direktorius, gavgs asrnens, pageidaujandio tapti [staigos dalininku,
pra5ym4, turi per 30 kaleridoriniq dienq kreiptis I fstaigos Savinink4 del sprendimo priernimo.

|staigos direktorius per 5 darbo dienas turi informuoti dalininkais pageidaujandius tapti asrrenis
apie lstaigos Savininko priimt4 sprendim4 del naujq dalininkq.

25. [staigos Savininkui priemus sprendimq priimti nauj4 dalinink4, dalininku tapti
pageidaujantis asmuo tampa [staigos dalininku, kai perduoda [staigai savo praiyme nurodyt4 jna54.

[na54 dalininkai privalo perduoti ne veliau kaip per 30 dienq nuo sprendimo priemimo. Neperdavus

inaSo per 30 dienq, dalininkas laikomas nepriimtu.
26. {staigos dalininkas turi Sias neturtines teises:

26.1. dalyvauti ir balsuoti |staigos visuotiniuose dalininkq



26.2, susipaiinti su fstaigos dokumentais ir gauti fstaigos turim4 informacrjq apie jos
veikl4;

26.3. kreiptis I teism4 su ie5kiniu pra5ydamas panaikinti |staigos visuotinio dalininkq
susirinkimo ir kitq fstaigos organq sprendimus, taip pat pripalinti negaliojandiais [staigos organl]
sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms fstatymq normoms, |staigos istatams
arba protingumo ar sqZiningurno principams;

26.4. kreiptis i teismq su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti fstaigos organams ateityje
sudaryti sandorius, prie5taraujandius fstaigos veiklos tikslams ar painidLiandius ]staigos organo
kornpetencij4;

26.5. kitas teises aktuose ir fstatuose nustatytas netuftines teises.
27. |staigos dalininkas turi Sias turtines teises:

27.1. gauti likviduojarnos |staigos turto dali, nevirlijandi4 jo fnaSo veftes, jeigu
patenkinus visus kreditoriq reikalavimus lieka vie3osios fstaigos turlo;

27.2. istattl ir teises aktq nustatyta tvarka perleisti kitam asmeniui dalininko teises,
i5skyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe. Valstybes ar savivaldybes vieBosios

istaigos dalininko teises gali buti perduotos kitierns juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos
vie5qiq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojanditl valstybes ir savivaldybill turto valdymq,
naudojirn4 ir disponavim4 juo, nustatytais atvejais ir bfldais;

27 .3. pirmumo teise isigyti parduodam4 ar kitaip perleidZiarn4 istaigos kapitalo dali.
28. Dalininko teisiq perleidimo l<itierns asmenims tvarka:
28.1. apie savo sprendimq perleisti |staigos dalininko teises dalininkas turi ra5tu

prane5ti fstaigos direktoriui, nurodydamas duomenis apie asmeni (uridinio asmens pavadinimas,
kodas, buveine; fizinio asfirens vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenarnoji vieta), kuriam ketina
perleisti savo teises, bei perleidirno bUd4 ir numatom4 sandorio dat4. Apie gaut4 dalininko
praneSirn4 |staigos direktorius per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybes teisg
perirnti dalininko teises turi esami dalininkai;

28.2. asrnuo, isigijgs dalininko teises, tampa fstaigos dalininku nuo jo iregistravimo
|staigos dokumenfuose. fstaigos direktorius, gavgs dalininko teisiq perleidimo sandori patvirtinanti
dokumentE, per 3 dienas turi atlikti naujo dalininko registravimq. Sio dalininko turimq balsq
skaidius, igyvendinant jo teisg balsuoti visuotiniame dalininkq susirinkime, lygus jam teises
perleidusio dalininko turetam balsq skaidiui;

28.3. apie tai, kad yra lregistruotas naujas |staigos dalininkas, |staigos direktorius per 5

dienas Siq lstatq nustatyta tvarka turi prane5ti fstaigos dalininkams.
29. Ieigu dalininkas papildomai perduoda |staigai ina5us arba perleidZia dalininko

teises kitam asmeniui, turi bfiti atitinkamai pakeidiami ira5ai ]staigos dokumentuose ir pakeidiarni

inaSq vertg patvirtinantys dokumentai.

V SKYRIUS
lsrAlcos ORGANAI, KOMISIJOS

30. |staiga igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per

istaigos organus. fstaiga negali igyti civiliniq teisiq ir pareigq per fstaigos Savininkq ar dalininkus.
31. |staigos organai:
3 1.1. visuotinis dalininktl susirinkimas;
3l.2. vienasmenis valdymo organas - fstaigos direktorius;
32. fstaigoje sudaromi kolegialfls organai:
32.1. stebetojq taryba;
32.2. gydymo taryba;
32.3. slaugos taryba.
33. fstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija,

specialistq elgesio ir sveikatos prieZitiros specialistq
neja sveikatos prieZifiros
klausimus, kontroliuoja,

kornisijos sudarymo ir
ft t'/-

kaip istaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimq. M



veiklos tvark4 nustato Sveikatos apsaugos ministerijos patviftinti Sveikatos prieZiiiros istaigos
med icinos etiko s komi sij o s pav y zdiniai nuostatai.

VI SKYRIUS
VISUOTINIO DALININKU SUSIRINKIMO (SAVININKO) KOMPETENCIJA,

SUSAUKIMO TVARKA, SPRENDIMU PRIEMIMO TVARKA

34. Visuotinis dalininkq susirinkimas yra auk5diausiasis istaigos organas. Jeigu
vie5osios istaigos dalininkas yra vienas asrruo, jis vadinamas vie5osios fstaigos savininku. Lietuvos
Respublikos teises aktq ir Siq fstatq nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.

35. Visuotinio dalininkq susirinkirno kornpetencijai priklauso:
35.1. priirnti, keisti ir papildyti [staigos istatus;
35.2. priimti sprendim4 pakeisti Jstaigos buveing;
35.3. gauti informacij4 apie |staigos veikl4;
35.4. tvirlinti fstaigos valdymo struktfir4 ir pareigybiq s4ra54;

35.5. skirti ir at5aukti fstaigos direktoriq, nustatytijo darbo sutarties s4lygas;
35.6. per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos tvirlinti rnetiniq finansiniq

ataskaitU rinkini;
35.7. priirnti sprendim4 del Jstaigai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turlo

perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarlj ar ikeitimo;
35.8. istatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugq kainas bei jq

apskaidiavin, o metodikas;
35.9. nustatyti f staigos i5laidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams,

normatyvus arba pavesti juos patvirtinti padiai fstaigai;
35.10. organizuoti vie54 konkurs4 fstaigos direktoriaus pareigoms eiti ir tvirtinti Sio

konkurso nuostatus. Sudaryti su konkurs4 laimejusiu asmeniu darbo sutarti, taip pat 5i4 sutarli
nutraukti lstatymq nustatyta tvarka;

35.11. detalizuoti fstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvark4
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka;

35,12. steigti Istaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti |staig4;
35.13. skirti ir at5aukti likvidatoriq, kai Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq lstatyn'ro

nustatytais atvejais sprendirn4likviduoti vie5qj4 istaig4 priirna visuotinis dalininkq susirinkimas;
35,14, priimti sprendim4 del |staigos naujq dalininkq priemimo
35.15. analizuoti fstaigos veikl4, veikti valstybes ir Jstaigos naudai laikantis Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatyrne
iSdestytq principq

35.16. sprgsti kitus Lietuvos Respublikos teises aktuose ir lstaigos istatuose visuotinio
dalininkq susirinkimo korrpetencijai priskirtus klausimus

36. ]staigos visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo, sprendimq priemimo tvarka:
36.1. ui. visuotinio dalininkq susirinkirno su5aukim4 atsako |staigos direktorius.

Direktorius turi praneSti apie Saukiamq visuotinf dalininkq susirinkim4 kiekvienam dalininkui ra5tu,
kartu pateikdamas visus dokumentus svarstomais darbotvarkes klausimais, kurie reikalingi
sprendimui priimti;

36.2. jeigu dalininkq susirinkirno darbotvarke, nurodyta prane5ime apie Saukiam4
dalininkq susirinkim4, buvo pakeista, apie pakeitimus dalininkams turi buti praneSta tokia pat
tvarka, kaip apie dalininkq susirinkin-ro suSaukimq;

36.3. visuotinis dalininkq susirinkimas Saukiamas ne rediau kaip vien4 kar14 per
metus;

bals4. |staigos dalininkams atstovaujantis asmuo turi tiek balsq, jis atstovauja.



VII SKYRIUS
ISTAIGOS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATSAUKIMO TVARKA

37. [staigos direktorius renkamas vie5o konkurso tvarka pagal [staigos steigejo
(savininko) patvirtintus konkurso nuostatus penkeriems metams. fstaigos direktoriumi gali buti
asnlenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavirnus.

fstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais, Siais istatais,
|staigos steigejo (savininko) sprendimais ir pareigybes apra5ymu. fstaigos direktoriq skiria i
pareigas ir atleidLia i5 jq, kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, Darbo kodekso irkitq teises
aktq nustatyta tvarka igyvendina Druskininkrl savivaldybes meras.

3 8. |staigos direktoriaus kompetencijai priskiriarna:
38.1. organizuoti fstaigos veikl4 ir veikti f staigos vardu santykiuose su kitais

juridiniais ir fiziniais asmenimis bei valdZios institucijomis;
38.2. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su sveikatos prieZilros specialistais ir kitais

[staigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas, nustatyti ir
tvirtinti darbuotojq pareigybiq s4ra54;

38.3. prisiimti atsakomybg uZ finansines atskaitomybes sudarym4;
38.4. teikti informacij4 visuomenei apie [staigos veikl4 ir vie5q prane5irnq paskelbim4;
38.5. vadovauti lstaigos pagrindinei ir flkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, uZtikrinti

|staigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sqlygas;
38.6. teikti duornenis ir dokumentus juridiniq asmenrl registrui;
38,7. teikti meting finansing atskaitomybg ir metq veiklos ataskait4 fstaigos

Savininkui;
38.8. atstovauti {staigai teisme ir kitose institucijose;
38.9. teikti klausimus svarstyti fstaigos Savininkui;
38.10. atidaryti irui.daryti s4skaitas bankq istaigose;
38.11. be atskiro igaliojimo veikti |staigos vardu ar igalioti kitus asmenis vykdyti jo

kompetencijai priskirtas funkcijas;
38.12. suderinus su istaigos Stebetojq taryba, tvirtinti darbuotojq darbo aprnokejimo

tvarkq ir iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikarnentams, normatyvus;
38.13. teikti visuotiniam dalininkq susirinkimui fstaigos fstatq pakeitimo projekt4;
38.14. leisti isakymus, duoti nurodymus, privalomus visiems darbuotojams;
38.15. tvirtinti vidaus tvarkos taisykles, parengti ir tvirlinti darbuotojq pareigybiq

apra5ymus, skyriq nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
38.16. organizuoti padaliriiq vadovq priemimo i darb4 vie54 konkurs4;
38.17 . organizuoti padaliniq ir filialq vadovq atestacij4;
38.18. informuoti {staigos Savinink4 apie neefektyviai dirbandius }staigos padalinius ir

sprgsti jq reor ganizavimo ar likvidavimo klausimus;
38.19. atsakyti uZ perduoto pagal patikejimo sutarlf bei fstaigos isigyto turlo tinkam4

naudojim4 ir iSsaugojirn4;
38.20. {staigos vardu pasiraSyti dokumentus ir fgalioti kitus asmenis vykdyti [staigos

direktoriaus kompetencijos funkcijas;
38.21. gavus ra5tiSkq fstaigos Savininko sutikirn4, parduoti, perleisti, i5nuornoti, ikeisti

ilgalaiki materialqji turtq, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitq subjektq prievoliq ivykdym4
Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka;

Istaigos

istatuose

38.22. prane5ti |staigos Savininkui apie ivykius, galindius tureti poveiki
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atlikimas.
38.23. kitq pareigq, numatytq Lietuvos Respublikos



39. lstaigos direktorius gali buti at5aukiamas i5 pareigq, jei Savininkas nepatvirtina

fstaigos direktoriaus ir (ar) |staigos veiklos ataskaitos, jei fstaigos direktorius pai,eidLia tamautojo
veiklos etik4, jei jis praranda nepriekai5ting4 reputacij4 ar kitaip prarandamas pasitikejirnas juo.

40. Visuotiniam dalininkq susirinkimui (savininkui) priemus sprendim4 atiaukti
fstaigos direktoriq, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

VIII SKYRIUS
KOLEGIALIU ORGANU KOMPETENCIJA, NARIU RINKIMO IR ATSAUKIMO

TVARKA

41. fstaigos stebetojq tarybos (toliau stebetojq taryba) sudetis nustatoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiuros istaigq lstatymo nuostatomis;

41.1. stebetojq tarybos narys gali atsistatydinti i5 savo pareigq kadencijai nepasibaigus
apie tai raitu ispejgs stebetojq taryb1 ir ji delegavusi4 institucij4;

41.2. stebetojq tarybos narys gali buti at5auktas i5 stebetojq tarybos:
41.2.1. jo ra5tiSku pra5ymu;
41.2.2. fstaigos ar institucijos, delegavusios savo atstov4 j stebetojq taryb1, sprendimu;
41.3. vietoj atsistatydinusio ar at5aukto stebetojq tarybos nario ji skyrusi institucija

skiria nauj4 nari;
4 1.4. stebetojq tarybos kompetencija:
41.4.1. analizuoti istaigos veikl4;
41.4.2. i5klausyti ir ivertinti |staigos direktoriaus parengt4 metines veiklos ataskait4;
41,4.3. suderinti |staigos direktoriaus pateikt4 darbuotojtl darbo apmokejimo tvark4;
41.4.4. kitos kompetencijos, numatytos Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiflros

istaigq istatyrne;
41.5. stebetojq tarybos susirinkimai Saukiami ne rediau kaip du karlus per metus.

Stebetojq tarybos sprendirnai priimami paprasta balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
lemia stebetojq tarybos pirmininko balsas. Stebetojq tarybos sprendimai yra teiseti, jei juos priimant
dalyvauja daugiau kaip puse jos naritl;

41.6. su stebetojq tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, vL. darb4 stebetojq
taryboje neapmokama.

42. [staigos gydymo taryba (oliau - gydymo taryba):
42.L gydymo taryba sudaroma [staigos direktoriaus isakyrnu i5 fstaigos padaliniq

irlar filialq gydytojq. Gydymo tarybai pirmininkauti negali [staigos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Gydymo taryba veikia pagal |staigos direktoriaus
patvirtint4 darbo reglament4. I5 Gydyrno tarybos narys at5aukiauras [staigos direktoriaus isakyrnu;

42.2. gy dymo tarybos kornpetencija:
42.2.1. svarstyti asmens sveikatos prieZiflros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
42,2.2. periodiSkai rengti klinikines konferencijas ir seminarus;
42.2.3. svarstyti naujq asmens sveikatos prieZilros technologijq bei pirmaeiles irangos

fsigijirno klausimus;
42.2.4. analizuoti gydymo kokybg ir klaidas;
42.2.5. tikrinti fstaigos direktoriaus isakymq ir nurodymq vykdym4, kaupti ir

analizuoti |staigos strukt[rinirl padaliniq bei atskirq darbuotojq pasiulyrnus ir rekomendacijas;
42.2.6. analiz:uoti specialistq dalykines kvalifikacijos blrklg ir teikti fstaigos direktoliui

pasifllymus del bfrtimgq specializacijq kvalifikacijos kelirno ir tobulinimo;
42.2.7, svarstyti struktDrinill padaliniq darbo organizavimo ir veiklos rezultatus,

atsiZvelgiant i statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius;
42.2.8. organizuoti sveikatos prieZiflros specialybiq

pasi[lymus j ai tobulinti;
42.2.9. nagrineti pacientq skundus, susijusius su sveikatos

ir priimti sprendimus;



47,2,10, nagrineti sanitarinio epidemiologinio reZimo problemas, analizuoti tyrimq ir
gydymo planq vykdymq, sutartiniq jsipareigojimq bei programq vykdym4, svarstyti medicinines
dokumentacijos pildymo kokybes klausimus;

42.2.11. teikti rekomendacinio pobudZio pasi[lymus fstaigos direktoriui. Jei ]staigos
direktorius su pasifilymu nesutinka, gydymo taryba savo pasillym4 gali pateikti {staigos
Savininkui;

42.2.12. svarstyti kitus aktualius [staigos veiklai klausimus;
42.3. gydymo tarybos nariai renkasi iposedZius ne rediau kaip I kartq per ketvirti.

Atsiradus skubiq problemq ar klausimq, gali buti kviediarni neeiliniai posedZiai;

42.4. gydymo tarybos nariai turi teisg gauti detali4 informacij4 apie svarstomq
klausim4, pareikiti savo nuomong bei pasifilymus svarstoma tema;

42.5. gydymo tarybos nariai privalo dalyvauti posedZiuose;
42.6. gydymo taryba ir atskiri nariai teikia tik kompetentingus, atitinkandius Lietuvos

Respublikos teises aktq reikalavimus pasiulymus ir rekornendacijas;
42.7 . su gydymo tarybos nariais darbo sutarlis nesudarorna, ti. darbq gydymo taryboje

neapmokama;
43. |staigos slaugos taryba (toliau - slaugos taryba):
43.1. slaugos taryba sudaroma |staigos direktoriaus isakymu i5 |staigos padaliniq ir

filialq slaugos specialisttl. Slaugos tarybai pirrnininkauti negali fstaigos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas, padalinio ir filialo vadovas. Slaugos taryba savo darbE organizuoja pagal |staigos
direktoriaus patvirtint4 reglarnent4. I5 slaugos tarybos narys at5aukiamas [staigos direktoriaus
jsakymu;

43.2. slaugos tarybos kompetencija:
43.2.1. svarstyti pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
43,2.2. organizuoti slaugos studentq praktikE, teikti pasifllymus jai tobulinti;
43.2.3. nagrineti pacientq skundus, susijusius su slaugos kokybe, ir priirnti

sprendimus;
43,2.4. svarstytikitus aktualius su slauga susijusius klausimus;
43,2.5. slaugos taryba svarstomais klausirnais gali teikti rekomendacinio pobudZio

pasiulyrnus |staigos direktoriui. Jei fstaigos direktorius su pasiulymu nesutinka, slaugos taryba savo
pasiulym4 gali pateikti steigejui (steigejams);

43.3. slaugos tarybos nariai renkasi iposedZius ne rediau kaip 1 per ketvirtj. Atsiradus
skubiq problemq ar klausimq, gali bfiti kviediarni neeiliniai posedZiai;

43.4. slaugos tarybos nariai turi teisg gauti informacij4 apie svarstom4 klausirn4,
pareik5ti savo nuomong bei pasi[lyrnus svarstoma tema, susipaZinti su slaugos personalo darbu

Istaigos padaliniuose;
43.5. slaugos tarybos nariai privalo dalyvauti slaugos tarybos posedZiuose, laiku ir

atsakingai vykdyti slaugos tarybos nutarimus;
43.6. slaugos tarybos nariai atsakingi uZ nutarimtl, priimtq slaugos tarybos posedZiq

metu, vykdym4 ir informacijos perdavim4 atsakingierns asmenims.

IX SKYRIUS
ISTAIGOS PADALINIU, FIIJALU VADOVU PRIEMIYO T DARBA ORGANIZAVIMO IR

SVEIKATOS PRIEZIUROS SPECIALISTU PRIEMIMO I DARBA TVARKA

44. [staigos padaliniq ir filialq vadovai i darb4 priimami vieSo konkurso b[du. Vie54
konkursq organizuoja ir jo nuostatus tvirlina |staigos direktorius.

45. istaigos padaliniq ir filialq vadovais gali buti asmenys, kurie atitinka Sveikatos
apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

46. Sveikatos prieZitiros specialistai i darbq prii Respublikos darbo
profesingkodekse nustatyta tvarka. Sveikatos prieZiiiros specialistai

\



kvalifikacij4 irodanti dokument4 (licencij4, sertifikat4 ir pan.), suteikianti teisg dirbti darb4, i kuri
specialistas priimamas.



X SKYRIUS
ISTATGos lnSg Saruxrar, JIJ rASKTRSTvMAS rR DrspoNAVrMo ISTATGos

TURTU TVARKA

47. [staigos le5q Saltiniai:
47.1. privalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo fondo 1e5os pagal sveikatos

prieZilros istaigq sutartis su valstybine ar teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveikatos
draudimo lstaigomis;

47 .2.lstaigos Savininko skirtos le5os;

47 .3. valstybes ir savivaldybiq biudZetq tiksliniai asignavimai;
47.4. valstybes ir savivaldybiq sveikatos fondq 1e5os, skirtos sveikatos programq

finansavimui;
47.5. le5os i5 Europos Sqjungos struktflriniq fondq, valstybes investiciniq programr]

leSos;

47 .6, Lietuvos ir uZsienio fondq asignavimai;
47.7. leSos, gautos i5 fiziniq ir juridiniq asmenq pagal sutartis uZ suteiktas mokamas

paslaugas ar sutartinius darbus;
47.8. 1e5os, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat leSos, gautos pagal testament4;
47.9. asignavimai medicinos studijq ir mokslo poreikiams tenkinti;
47 .10. skolintos le5os;
47.11. pajamos uZ parduot4 ar i5nuomot4 [staigos turt4;
47 .12. kitos teisetai lgytos leSos.

48. Kiekvienais finansiniais metais [staiga sudaro i5 valstybes ir savivaldybiq
biudZetq, Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamq le5q i5laidq s4mat4. Finansiniq ataskaitq
rinkini tvirtina fstaigos Savininkas. I5 kitq Saltiniq gaunamq le5q i5laidq s4mata sudaroma, jei to
reikalauja Sias le5as teikiantys subjektai.

49. Le5as, gautas kaip paramE, taip pat pagal testament4, |staiga naudoja pararxos
teikejo arba testatoriaus nurodymu istatuose numatytai veiklai. Sios leSos ir leSos, gautos i5
valstybes ir savivaldybes, laikomos atskiroje |staigos le5q s4skaitoje.

atveju;

50. fstaigos pajamos paskirstornos Sia tvarka:
50.1. |staigos istatuose numatytai veiklai bei lsipareigojimams vykdyti;
50.2. !statymq numatytiems mokesdiams;
50.3. |staigos personalo kvalifikacijai kelti;
50.4. naujorns sveikatos prieZiuros technologijoms isigyti ir idiegtil
50.5. patalpq remontui ir prieZiurai;
50.6. |staigos darbuotojq kulturinems ir socialinems reikmems;
50.7. [staigos darbuotojq skatinimo premijomis ir materialinei pagalbai nelaimes

50.8. kitiems |staigos istatuose nustatytiems |staigos veiklos tikslams siekti.
51. [staigos le5os gali buti naudojamos Siuose istatuose, Lietuvos Respublikos teises

aktuose nurnatytai ir istatyrnq neuZdraustai veiklai.
52. |staigos turtq sudaro ilgalaikis materialusis tuftas, turtas, gautas kaip labdara ar

parama, tuftas, gautas pagal testament4, finansiniai iStekliai ir kitas su |staigos veikla susijgs teisetai

igytas tufias.
53.

sutart! Lietuvos .

pagal patikejimo



XI SKYRIUS

ISTAIGOS FINANSINES VEIKLOS KONTROLE

54. Valstybes ir savivaldybes kontroles institucijos turi teisg Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka tikinti fstaigos veikl4.
55. [staigos direktorius privalo pateikti valstybes ir Savivaldybes kontrol6s

institucij oms jq reikalaujamus |staigos veiklos dokumentus.
56. |staigos finansinei veiklai konholiuoti ir rnetq fikines - finansines veiklos

patikrinimui atliekamas auditas teises aktq nustatyta tvarka.
57. Audit4 atlieka istaigos Savininkas ar jo nurodytas nepriklausomas auditorius.

I srArcos rsrAru ##fiff YJio*r"DyMo TvARKA

58. [statq pakeitimus ir papildymus tvirtina fstaigos visuotinis dalininkq susirinkimas.
59. [statq pakeitimai ir papildymai isigalioja nuo jq teisinio perregistravimo istatymq

nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS
FILIALU IR ATSTOYYBIU STEIGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

60. Filialas yra fstaigos padalinys, turintis atskir4 buveing ir filialo vadov4. Filialas
nera juridinis asmuo ir veikia [staigos vardu pagal filialo nuostatus ir filialo vadovui suteiktus

igaliojimus. Filialo nuostatus tvirtina, keidia ir papildo [staigos direk:torius.
6t. Filialui leidliama tureti s4skaitas. Filialo turtas yra apskaitomas lstaigos

finansineje atskaitomybeje, taip pat atskiroje filialo finansineje atskaitomybeje.
62. Suderings su [staigos Savininku, sprendimus del [staigos filialq steigimo ir veiklos

nutraukimo (likvidavimo) priima fstaigos direktorius.
63. Filialas registruojamas ir i5registruojamas Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

tvarka.
64. [staigos filiah1 skaidius neribojamas.
65. Apie filialo veikl4 filialo vadovas atsiskaito [staigos direktoriui.

XIV SKYRIUS
ISTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAYIMO TVARKA

66. |staiga gali biiti reorganintojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq istatymo, Lietuvos
Respublikos sveikatos prieZiiiros istaigq istatymo ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka.

XV SKYRIUS
vIESv PRANESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

67. |staigos vie5i prane5imai skelbiami Vyriausybes nustatyta tvarka juridiniq asmenq
registro tvarkytojo leidiliamame elektroniniame leidinyje vie5iems prane5imams skelbti.

puslapyje
siundiami

68. fstaigos prane5imai ir skelbimai, skelbtini [staigogr.;
www.druskligonine.lt arba vietineje spaudoje, laikra5tyje,,Mano
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kiekvienam suinteresuotam asmeniui ra5tu registruotu lai5ku, faksu, nuskenuoti el. pa5tu arba

iteikiami asmeni5kai pasira5ytinai.

XVI SKYRIUS
DOKUMENTV IR KITOS INFORMACIJOS APIE ISTAIGOS VEIKLA PATEIKIMO

DALININKAMS IR VISUOMENEI TVARKA

69. |staigos savininkas turi teisg susipaZinti su fstaigos dokumentais ir gauti |staigos
turimq informacij4 apie jos veikl4.

70. fstaigos direktorius turi parengti ir pateikti |staigos dalininkams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims praejusiq finansiniq metq [staigos veiklos ataskaitq. Si ataskaita yra
vie5a ir skelbiama [staigos interneto svetaineje.

71. Ataskaitoje turi b[ti nurodya informacija, nustatyta Lietuvos Respublikos
sveikatos prieZiflros istaigq istatyme, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatyme bei kituose
teises aktuose, taip pat kita informacija, kurios reikalauja fstaigos Savininkas.

72. [staiga teikia informacij4 visuomenei apie [staigos veikl4 Lietuvos Respublikos
visuomenes informavimo istatymo nustatyta tvarka.
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