
 

PATVIRTINTA 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos  

2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-158 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS      

MEDICINOS PAGALBOS CENTRO ĮSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemai (toliau tekste – LNSS) priklausanti, iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji, 

sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga (toliau tekste – Įstaiga), asmens sveikatos priežiūros viešoji 

įstaiga (toliau tekste – Įstaiga), teikianti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. 

1. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 
Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, ir teisės aktais, 
šiais įstatais. 

2. Įstaigos steigėjas yra Akmenės rajono savivaldybė. Steigėjas turi teises ir pareigas, 
numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tuo atveju, kai Įstaigoje yra vienas dalininkas – 
steigėjas, jo sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimams. 

3. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. 

4. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.              
5. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras.                                                                                           
6. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga 

neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Įstaigos prievoles, išskyrus įstatymų 
numatytus atvejus. 

7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 8. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. 
9. Įstaigos dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, nurodoma 

pavadinimas ir teisinė forma; buveinė; juridinio asmens kodas; registras, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie ją. 

10. Įstaiga yra paramos gavėjas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatyme. 
 

 II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
 11. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei 
naudingą veiklą – teikti greitąją medicinos pagalbą Akmenės rajono savivaldybės gyventojams. 
 12. Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias 
teikti teisę suteikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija. 

13. Savo tikslams pasiekti Įstaiga verčiasi asmens sveikatos priežiūros veikla: kita žmonių 
sveikatos priežiūros veikla (kodas pagal EVRK 86.90), įskaitant 86.90.40 kodą – greitosios pagalbos 
veikla. Įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos 
veiklos tikslais. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja 
įstatymams, įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. 

14. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymais numatytos kaip 

būtinos jos veiklos sąlygos. Įstaiga turi būti įregistruota Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų 

registre. 

15. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai privaloma: 

 15.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą; 
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 15.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą; 

 15.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigos licencijoje; 

 15.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos 

ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių 

registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija; 

 15.5. pildyti ir saugoti pacientų greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelę bei teikti 

informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos 

nustatyta tvarka; 

 15.6. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas; 

 15.7. atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą; 

 15.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros 

įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją 

apie jo sveikatos būklę; 

 15.9. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, įstaigų steigėjus ar 

savininkus apie įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai 

padarymo atvejus; 

 15.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi 

teisę tokias paslaugas gauti. 

 16. Įstaigai neleidžiama: 

16.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose; 

16.2. neatlygintinai perduoti Įstaigos turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Įstaigos 

dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį; 

16.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens; 

16.4.užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. 

17. Su dalininku susijęs asmuo yra nurodytas Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnyje. 

 

III. ĮSTAIGOS DALININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ DALININKŲ 

PRIĖMIMO, DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA 

 

 18. Įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų 
nustatyta tvarka yra perdavęs Įstaigai įnašą ir turi įstatymo ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat 
asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.  

19. Įstaigos steigėjas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta 
tvarka perdavęs Įstaigai įnašą, tampa jos dalininku. 
            20. Įstaigos dalininkas turi teisę gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį Viešųjų įstaigų 
įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. 
 21. Įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises: 
 21.1. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose; 
 21.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą; 
 21.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Įstaigos visuotinio dalininkų 
susirinkimo ir kitų Įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų 
sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Įstaigos įstatams arba 
protingumo ar sąžiningumo principams; 
 21.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje 
sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo 
organo kompetenciją; 
 21.5. kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises. 

 22. Įstaigos dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems 

asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. 
 23.  Naujų dalininkų priėmimo tvarka: 

23.1. Asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę būti įstaigos dalininku, raštu įstaigos  vadovui 

pateikia pareiškimą dėl priėmimo įstaigos dalininku. Įstaigos  vadovas įtraukia šio asmens pareiškimo 
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svarstymą į visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę. Reikalavimus ir/ar apribojimus asmenims 

būti įstaigos dalininku nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 

23.2. Sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma priima visuotinis 

dalininkų susirinkimas artimiausiame posėdyje nuo pareiškimo pateikimo dienos.  

 24. Visuotiniam dalininkų susirinkimui nusprendus priimti naują dalininką, dalininku tapti 

pageidavęs asmuo tampa Įstaigos dalininku perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą. 

  25. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik 

papildomais įnašais. Papildomas įnašas Įstaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai 

gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir 

nematerialusis turtas. 

 26. Įnašai įstaigai perduodami tokia tvarka:  pinigai įnešami į įstaigos sąskaitą, turtas įstaigai 

perduodamas surašant turto perdavimo–priėmimo aktą. Turto perdavimo–priėmimo aktą pasirašo 

įstaigos savininko įgaliotas asmuo ir įstaigos vadovas. Materialus įnašas turi būti įvertintas 

nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka. Perduodant turtą, įstaigai turi būti pateikta 

ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas įstaigos savininko lėšomis.  

 27. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Įstaigos dokumentuose, o kiekvienam 

dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. 

 28. Apie savo sprendimą perleisti Įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos 

vadovui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio 

asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat 

– perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Įstaigos vadovas per 5 

dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybės teisę perimti dalininko teises turi esami dalininkai. 

 29. Dalininko teisių perleidimo sandoris turi būti pateiktas Įstaigos vadovui per penkias 

kalendorines dienas po sudarymo. 

 30. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, tampa Įstaigos dalininku nuo šio fakto įregistravimo 

Įstaigos dokumentuose. Įstaigos vadovas, gavęs dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį 

dokumentą, per 3 darbo dienas turi atlikti naujo dalininko registravimą. Naujas dalininkas, 

nepriklausomai nuo jam perleistos dalies dydžio, įgyja vieno balso teisę dalininkų susirinkime. Jei 

dalininkas savo dalį perleidžia kitam dalininkui, pastarasis po perleidimo turi kaip ir anksčiau vieną 

balsą dalininkų susirinkime.  

  31. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Įstaigai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia 

dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir 

pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. 

 

III. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA 

 

 32. Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo 
organas-įstaigos vadovas (direktorius) ir patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba ir 
slaugos taryba. 
             33.Visuotinis dalininkų susirinkimas: 
             33.1.priima, keičia ir papildo Įstaigos įstatus; 

 33.2. nustato privalomas veiklos užduotis; 
 33.3. nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba 

paveda juos patvirtinti pačiai įstaigai; 
33.4. įstatymo nustatyta tvarka nustato ar dalyvauja nustatant paslaugų kainas ir tarifus arba 

tvirtina jų nustatymo taisykles; 
33.5. organizuoja viešą konkursą įstaigos administracijos vadovo pareigoms eiti, tvirtina šio 

konkurso nuostatus, sudaro su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, nutraukia darbo sutartį 
įstatymų nustatyta tvarka, tvirtina pareigybės aprašymą, nustato įstaigos vadovo atlyginimą, kitas 
darbo sutarties sąlygas, skiria ir atšaukia įstaigos stebėtojų tarybos narius.  

33.6. tvirtina Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą; 
33.7. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;  
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33.8. nustato naudojimo, valdymo ir disponavimo Įstaigos turtu tvarką, priima sprendimą dėl 
Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos 
sutartį ar įkeitimo; 

33.9. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; 
33.10. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą; 
33.11. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą; 
33.12. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais 

sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas; 
33.13. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką; 
33.14. priima sprendimą dėl Įstaigos audito ir renka audito įmonę; 
33.15. sprendžia strateginius ir perspektyvinius Įstaigos veiklos klausimus; 
33.16. tvirtina Įstaigos veiklos ataskaitą; 
33.17. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo į įstaigą; 
33.18. priima sprendimą dėl dalininkų papildomų įnašų priėmimo; 
33.19. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo; 
33.20. tvirtina ilgalaikio turto, kurio likutinė balansinė vertė didesnė už likvidacinę vertę, 

nurašymo aktus; 
33.21. tvirtina viešo konkurso administracijos ir padalinių vadovų bei specialistų priėmimo į 

darbą organizavimo tvarką; 
33.22. nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus; 
33.23. nustato Įstaigos vadovo kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo, siuntimo į 

komandiruotes ir siuntimo kelti kvalifikaciją tvarką; 
33.24. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose visuotinio dalininkų 

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. 
34.Visuotiname dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Įstaigos dalininkai. 

Vienas dalininkas visuotiname dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio dalininkų 
susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma, išskyrus 35.9, 35.10, 35.11 punktuose nurodytus 
atvejus, kai būtina kvalifikuota 2\3 balsų dauguma. Balsavimas visuotiniame dalininkų susirinkime yra 
atviras. 
  35. Įstaigos vadovas, jeigu jis nėra dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų 
susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir 
kiti asmenys. 
 36. Įstaigos dalininkams apie šaukiamą visuotinį susirinkimą turi būti pranešta ne vėliau kaip 
prieš trisdešimt dienų, pateikiant susirinkimo darbotvarkę ir sprendimų projektus. Visiems 
dalininkams raštu (arba pasirašytinai) sutinkant, susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šios 
nuostatos. 
 37. Dalininkas turi teisę balsuoti raštu. Jeigu dalininkas pageidauja balsuoti raštu, Įstaigos 
vadovas privalo per tris darbo dienas po pageidavimo gavimo pateikti dalininkui balsavimo raštu 
biuletenį. Biuletenyje turi būti nurodyti visi sprendimų projektai, suformuluoti taip, kad dalininkas 
galėtų balsuoti už ar prieš sprendimą. 
 38. Raštu balsavę dalininkai įskaitomi į kvorumą, jeigu jie ir nedalyvauja susirinkime. 
 39. Kasmet per keturis mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis 
visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo 
pateikti Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. 
 40. Susirinkimo iniciatyvos teisę turi Įstaigos vadovas ir ne mažiau kaip 1/3 balsų turintys 
dalininkai. 
 41. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis 
nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi 
Įstaigos dalininkas ar vadovas. 
 42. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo 
pirmininkas ir sekretorius. Tuo atveju, jei visi dalininkai balsavo raštu, protokolą surašo ir pasirašo 
Įstaigos vadovas. 
 43. Jeigu Įstaigoje yra vienas dalininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio 
dalininkų susirinkimo sprendimams. 
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 44. Jeigu visuotinis dalininkų susirinkimas neįvyko dėl to, kad nebuvo kvorumo (atvyko 
mažiau kaip pusė dalininkų), per dešimt dienų sukviečiamas pakartotinis susirinkimas, kuris tos pačios 
darbotvarkės klausimais turi teisę priimti sprendimus ir nesant kvorumo. Apie pakartotinį susirinkimą 
dalyviams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki susirinkimo. 

45. Įstaigos vadovą skiria ir atleidžia iš pareigų visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas 
pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo 
sutartį Įstaigos vardu su Įstaigos vadovu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas 
asmuo.  Apie Įstaigos vadovo paskyrimą ir atleidimą, taip pat sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais 
visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių 
asmenų registro tvarkytojui.  

46. Įstaigos vadovu gali būti asmuo atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos vadovu  negali būti asmuo, kuris pagal teisės 
aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su Įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės 
atsakomybės sutartis. Visuotinam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Įstaigos vadovą, su 
juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Įstaigos vadovo ir Įstaigos darbo ginčai nagrinėjami teisme. 
Įstaigos vadovas gali suteikti įgaliojimus toms funkcijoms, kurios jam priskirtos, vykdyti. 

47. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per Įstaigos vadovą. 
Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus. 

48. Įstaigos vadovas organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais 
asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais. Įstaigos vadovas atsako už 
finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų 
pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės 
Įstaigos veiklai, Įstaigos dalininkų registravimą, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, 
viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose. 

49. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama: 
49.1.vykdyti Įstaigos veiklos planus ir rengti veiklos ataskaitas; 
49.2. įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus; 

 49.3. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose; 

 49.4. užtikrinti Įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, atsakyti už perduoto pagal 

panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą; 

 49.5. nustatyti darbuotojų skaičių, pareigybes ir pareiginius atlyginimus; 

 49.6. skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas; 

 49.7. tvirtinti Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių nuostatus, kitus vidaus 

tvarkomuosius dokumentus; 

 49.8. nustatyti Įstaigoje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto 

amortizacijos skaičiavimo metodus bei normatyvus; 

 49.9. atstovauti Įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir 

santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

 49.10. rengti padalinių vadovų atestaciją; 

49.11. leisti įsakymus pagal kompetenciją;  

49.12. vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, sukurti 

ir prižiūrėti įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistemos funkcionavimą; 

49.13. atlikti kitus veiksmus, kurie įstaigos vadovui  numatyti Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose ar Savivaldybės institucijų priimtuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose, turėti kitų teisių 

ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams. 

50. Direktorius, nevykdantis arba netinkamai vykdantis savo pareigas, atsako įstatymų 

nustatyta tvarka. 

  51. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams įstaigos 

veiklos viešumui užtikrinti.  

52. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių: dviejų Įstaigos steigėjo sprendimu paskirtų 

atstovų, vieno Savivaldybės tarybos nario, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra Įstaiga, tarybos 

paskirto visuomenės atstovo ir Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų  profesinių sąjungų paskirto 

atstovo. Į Stebėtojų tarybą negali būti įrašyti asmenys, kurie dirba Įstaigos administracijoje, 
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Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įstaigoje. Stebėtojų tarybos 

darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos darbo nuostatai.   

53. Stebėtojų tarybos teisės ir pareigos: 

53.1. analizuoti įstaigos administracijos veiklą; 

53.2. išklausyti įstaigos administracijos parengtą metinės veiklos ataskaitą; 

53.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių 

bei filialų vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę steigėjui; 

53.4. turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų stebėtojų tarybos darbo nuostatuose ir 

neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

54. Stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, paskyrimo ir atšaukimo tvarką bei darbo 

apmokėjimo sąlygas nustato stebėtojų tarybos darbo nuostatai, kuriuos tvirtina įstaigos steigėjas. 

55. Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų 

tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos 

pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip 

pusė jos narių. 

56.Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų specialistų. Gydymo tarybai 

pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. 

57.Įstaigos gydymo taryba: 

57.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus; 

57.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas; 

57.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus; 

57.4. siūlo įstaigos vadovui sudaryti įstaigoje pacientų mirčių, epidemiologijos klausimų 

nagrinėjimo komisijas. 

58.Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus 

įstaigos administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali 

pateikti steigėjui. 

59. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos 

tarybai pirmininkauja direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. 

60. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais 

klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei 

administracija su pasiūlymu nesutinka, sąlygos taryba jį gali teikti steigėjui. 

61. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina įstaigos direktorius. Gydymo tarybos 

ir slaugos tarybos nuostatai nustato šių tarybų sudarymą, teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir 

pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas bei atsakomybę. 

62. Įstaigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos 

etikos reikalavimų. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtinti Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai nuostatai. 
 

V. ĮSTAIGOS BUHALTERINĖ APSKAITA, FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS 
 

63. Įstaigos buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės 

sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. 

64. Įstaigos auditas atliekamas, jeigu teisės aktai nenustato kitaip, kai visuotinis dalininkų 

susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, 

reglamentuojančių auditą, nustatyta tvarka. 

65. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka 

tikrinti Įstaigos veiklą. 

66. Įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. 
 

VI. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 
 

67. Iniciatyvos teisę keisti Įstaigos įstatus turi Įstaigos vadovas ir dalininkai. Įstatus keičia 

visuotinis dalininkų susirinkimas dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma. Visuotiniam 



 7 

dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir 

po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. 

68. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. 

 

VII. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO 

TVARKA 

  69. Filialas yra įstaigos struktūrinis padalinys, turintis atskirą buveinę ir atliekantis visas arba 

dalį įstaigos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu 

pagal įstaigos įstatus ir jos vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Įstaiga 

atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu. Filialų skaičius neribojamas. Filialo turtas 

yra traukiamas į įstaigos finansinę atskaitomybę, taip pat į atskirą filialo finansinę atskaitomybę. 

Filialas gali turėti subsąskaitą.  

70. Atstovybė yra įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę ir turintis teisę atstovauti įstaigos 

interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus įstaigos vardu. 

71. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Darbo 

sutartį su filialo ar atstovybės vadovu įstaigos vardu sudaro ir nutraukia įstaigos vadovas. 

72. Apie filialų ar atstovybių veiklą jų vadovai atsiskaito įstaigos vadovui ir kitiems valdymo 

bei patariamiesiems organams teisės aktų bei įstaigos įstatų nustatyta tvarka.  

73. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. 

Filialai ar atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VIII. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA 

 

74. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, 

turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas 

turtas. 

75. Steigėjas turtą įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka. 

76. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar 

garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštiškai leidus steigėjui, Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  

77. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jos veiklai nereikalingą materialųjį turtą bei vertybes, 

gautas pajamas naudoja įstatuose nustatyta tvarka. 

 

IX. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

78. Įstaigos lėšų šaltiniai: 

78.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis 

su Šiaulių teritorine ligonių kasa ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis; 

78.2. steigėjo skirtos lėšos; 

78.3. valstybės ir Savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai; 

78.4. Valstybinio sveikatos fondo ir Savivaldybės sveikatos fondo lėšos, skirtos sveikatos 

programoms finansuoti; 

78.5. valstybės investicinių programų lėšos; 

78.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai; 

78.7. lėšos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas 

ir sutartinius darbus; 

78.8. lėšos, gautos kaip labdara, parama ar dovana, taip pat gautos pagal testamentą; 

78.9. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai studijų ir mokslo poreikiams tenkinti; 

78.10. skolintos lėšos; 

78.11. pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą; 

            78.12. įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas; 



 8 

78.13. kitos teisėtai įgytos lėšos. 

79. Įstaiga turi teisę gauti iš Savivaldybės biudžeto lėšų paslaugoms teikti pagal sveikatos 

priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija. 

80. Įstaigos nepaprastosios išlaidos gali būti finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto, valstybės 

investicijų programų. 

81. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų bei Valstybinio ir 

Savivaldybės sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmatą tvirtina steigėjas. Iš kitų 

šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai. 

82. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų prekių, darbų ir paslaugų pirkimus 

įstaiga vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu. 

83. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja labdaros, 

paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš 

valstybės ir savivaldybės biudžeto, laikomos atskiroje įstaigos sąskaitoje. 

84. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka: 

84.1. įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti; 

84.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams; 

84.3. įstaigos personalo kvalifikacijai kelti; 

84.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti; 

84.5. patalpų remontui; 

84.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms; 

84.7. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju; 

            84.8. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos įstatų numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.  

 

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO 

DALININKAMS TVARKA 

 

85. Dalininkui raštu pareikalavus, Įstaiga ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 

reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių 

dokumentų: Įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Įstaigos veiklos ataskaitų, 

auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, 

kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, dalininkų registro, kitų Įstaigos  

dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.  

86. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams turi būti pateikiama 

neatlygintinai. 

 

XI. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA 

 

87. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui 

praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio 

ar juridinio asmens reikalavimu Įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti. 

  88. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 

  88.1. informacija apie Įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 

88.2. Įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

88.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus; 

88.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 

88.5. Įstaigos išlaidos per finansinius metus; 

88.6. viešosios Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

90.7.  Įstaigos veiklos ekonominis, socialinis, vertinimas; 

90.8. Įstaigos veiklos vertinimo kriterijai. 

       91. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis 

dalininkų susirinkimas. 

 



 9 

XII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA. LEIDINYS, KURIAME 

SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA 

 

92. Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie Įstaigos likvidavimą, pertvarkymą, 

reorganizavimą ir kitais Viešųjų įstaigų ir kitų įstatymų numatytais atvejais skelbiami viešai spaudoje 

(rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, dienraštyje „Šiaulių kraštas“) arba pranešama visiems įstatymų 

numatytiems asmenims registruotu laišku. 

93. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. 

94. Už pranešimų ir skelbimų turinį ir paskelbimą atsako ir juos pasirašo Įstaigos  direktorius. 

95. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi 

susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais arba įteikiami kiekvienam dalininkui ne vėliau 

kaip prieš 5 darbo dienas iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų 

susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė. 

 

XIII. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS 

 

96. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio 

kodekso, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


