
PATVIRTIN]A
ai5iadoriq rajono savivaldybes administracijos
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vmSoslos ISTAIGos KAISIADoRTU prRMrNE s svErKATos pRrnzruRos
CENTRO ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTAIOS

1. Vie5oji istaiga Kai5iad,rriq pirmines sveikatos prieZiiiros centras (toliau - pSpC, istaiga)
yra i5 Kai5iadoriq rajono savivaldybes turto ir lesq isteigta LI{SS savivaldybes asmens sveikatos
prieZiDros vie5oji istaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilirres atsakomybes viesasis juridinis
asmuo, teikiantis jo istatuose nustatytas pirmines asmens sl'eikatos prieZi[ros paslaugls pagal
sutartis su uZsakovais ir lstaigai i5duotas licencijas.

2 PSPC teisine forma - ''rie5oji istaiga. PSPC yra juridinis asmuo, turintis iikini, finansin!,
organizacini ir teisini savaranki5kumq, s4skaitq bankuose, liavo antspaud4, kuriame iraiyta -
Vie5oji istaiga Kai5iadoriq pirmines sveikatos prieZiDros centras.

3. PSPC savo veikloje .radovaujasi Lietuvos Respublikos
prieZiDros istaigq istatymu, Sveikatos sistemos istatymu, Vie5qjq
draudimo ir kitais istatymais, teirsds aktais bei Siais istatais.

4. PSPC steigejas - Kai5iadoriq rajono savivaldybes taryb4

civiliniu kodeksu, Sveikatos

istaigq istatymu, Sveikatos

adresas: BaZnydios g. 4,1:l-
5 612I Kai5iadorys, Kai5iadoriq rajono savivaldybe.

5. PSPC buveine: BerZyno g.27,ul-56172 Kai5iadorysr, Kaisiadoriq r. sav.
6. PSPC veiklos laikotarpis neribotas. fstaigos finansiiniais metais laikomi kalendoriniai

metai.
7. PSPC pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu. PSPC

steigejas pagal prievoles atsako tik ta suma, kuri4 ine5e i istaig;os turt4, PSPC neatsako uZ steigejo
isipareigojimus.

tr SKYRIUS
PSPC STEIGEJO TEISES IR PAREIGOS

8. PSPC steigejo kompetencijai priklauso:
8.1. priimti, keisti ir papildyti istaigos istatus;
8.2. nustatyti PSPC privillomas veiklos uZduotis, vertinimo veiklos kriterijus;
8.3. gauti informacij4 apie istaigos veikl4;
8.4. istatymo nustatyta tvarka nustatyti, ar dalyvauti nustatant paslaugq kainas bei jq

apskaidiavimo metodikas;
8.5. nustatyti PSPC iSlaidq, skirtq darbo uZmokesdiui ir medikamentams, normatyvus

arba steigejo pavedimu tai attlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, arba pavesti juos
patvirtinti p adiai istaigai ;

8.6. organizuoti vie54 konkurs4 PSPC administracijos vadovo pareigoms eiti teises aktq
nustatyta tvarka;

8.7. nustatyti PSPC vald5'rns organtl nariq atlyginimus;
8.8. steigti istaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti istaig4 ar at5aukti jos likvidavimq;
8.9. tvirtinti PSPC veiklos strategij4;
8.10. tvirtinti PSPC val<lymo struktur4 ir pareigybiq s4ra54 arba steigejo pavedimu tai

tvirtina Savivaldybes vykdomoj i institucij a;
8.11. tvirtinti PSPC metiniq finansiniq ataskaitq rinkinji arba steigejo pavedimu tai tvirtina

Savivaldybes vykdomoji institucij a;

8.12. detalizuoti LNSS vie5osios istaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo



Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka;
8.13- priimti sprendim4 del pSpc audito ir rinkti audit'imong;
8.14. tvirtinti stebetojq tarybos nuostatus ir j4 sudaryti;
8.15. nustatyti PSPC vidaus kontroles tvarkq artra steigejo pavedimu tai nustato

S avivaldyb es vykdomoj i institucij a;

8.16. tureti kitokiq teisiq ir pareigq, jei jos neprie5tarauja iritatymams ir kitiems teis6s
aktams.

ilI SKYRIUS
pspc vEltKlos sRrTys, TrKsLAr tR UZDAVTNIAT

9' PSPC uZsiima pirmines asmens sveikatos prieZiDros veikla, kuriai toki4 teisg suteikia
galioj andios licencijos.

10. Pagrindines PSPC veiklos sritys:
10.1. nemokamq pirmines asmens sveikatos prie)ii[ros paslaugq organizavimas ir

teikimas asmenims, prisira5iusiems prie PSPC bei apdraustiems privalomuoju ir7n savanori5ku
sveikatos draudimu;

10.2. mokamq pirmines asmens sveikatos prieZitiros paslaugq rteikimas, kai Sios paslaugos
itrauktos i Vyriausybes ar Sveikatos apsaugos ministerijos mokamq asmens sveikatos iti.ziu-rot
paslaugq s4ra54 ir kai paslaugoli teikiamos asmenims, kurie lceipiasi i istaigQ savo iniciatyva ir
teritorine I igoniq kasa nemo ka u.Lj q sveikato s prieZirir4;

10.3. butinosios medicinos pagalbos teikimas;
I 0. 4. visuomenes sveikatos prieZiUros programq vykdrlmas.
11 Pagrindinis PSPC veiklos tikslas - gerinti pacientq sv:ikat4, siekiant sumaZinti jq

sergamum4 ir mirtingum4, kokybiSkai teikti medicinos paslaugas
12. Pagrindiniai PSPC veiklos uZdaviniai. organizuoti ir teikti licencijuotas, teises aktais

reglamentuotas, pirminOs asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas savivaldybds gyventojams,
visiems Lietuvos Respublikos g5nrentojams, uZsienio piliediamLs ir asmenims be pilietybes.

13. Pagrindines PSPC veiklos sritys-veiklos ru5ys pag;al Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirtint4 ekonomi nes veiklos rd5iq klasifi katoriq :

13. 1 . Pagrindines istaigor; veiklos rti5ys (pirmines asmerns sveikatos prieZi1ros):
- gydytojq specialistq veikla (klase 86.22);
- bendrosios praktikos gydytojq veikla (klase 86.21);
- odontologines praklikos veikla (klase 86.23);
- viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligorriams ne ligonineje (klase

86.e0.10);
- kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla (klase 86.90),
13 2. Kitos istaigos veiklos ruSys:
- kombinuotqjq istaigos administraciniq paslaugq veik.la (klas€r 82.11);
- istatymq nustatytais atvejais PSPC gali imtis tam tikros rdsies veiklos, tik gavusi

istatymq nustatyta tvarka i5duot:1 licencijq. PSPC privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios
istatymuose numatytos kaip bUtinos jos veiklos s4lygos.

IV SKYRIUS
PSPC TEISES IR PAREIGI)S

14. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
siekdama savo tikslq ir vykdydarna istatais nustatytus uZdavinius, istaiga turi teisg:

14.1. tureti s4skaitq bankuose; tureti savo firmini 1enkli4, antspaud4;
14.2. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikalingo tufto ir juo disponuoti istatymq, kitq

norminiq teises aktq bei Siq istatr4 nustatyta tvarka;
14.3. teikti bei gauti labdarqir param4, paveldeti pagal testament4;
14.4. teikti mokamas paslaugas - verstis istatymq nedt:audLiarna [kine komercine veikla,



kuri yra neatsiejamai
14.5. sudaryti
14.6. sroti j

veikloje;
ta:rp jq ir tarptautines, dalyvauti jq

14.7 . naudoti PSPC lesas istatuose numatytiems tikslarns ir uZclaviniams igyvendinti;
14.8. skelbti konkursus, susijusius su istaigos veikla.
15. Vykdydamas savo uZdavinius ir siekdamas nurodytq tikslq, naudodamasis

i5vardintomis teisemis, PSPC privalo:
I 5. I . uZtikrinti butinqj 4 nnedicinos pagalb4;
15.2. igyvendinti bltin4riias visuomen6s sveikatos prieZiiiros priemones pagal Sveikatos

apsaugos ministerijos patvirtint4 s4ra54;
15.3' teikti tik tas asmrens sveikatos prieZitiros paslaugas, kurios nurodytos lstaigai

iSduotose licencijose;
I5.4. technologijas, statyta tvarka

aprobuotos ir ikoje. Merlicino buii itraukti !Medicinos ga Sveikatos apsau
15.5. ing dokumentacij4 bei teikti informacijq apie

pacient4 valstybes institucijomrs, kitoms istaigoms ir fizin)iams asmenims tiktai teises jau
nustatyta tvarka;

15.6. uZtikrinti lygias pacientq teises iteikiamas sveikatos prieZitrros paslaugas;
15.7. Lietuvos Respublilcos istatymq nustatyta tvarka atlyginti Zal4 pad,ar5rt4 paciento

sveikatai teikiant paslaugas ;

15.8. saugoti paciento medicining paslapti, i5skynts atve.jus, kai asmens sveikatos
prieZi[ros istaiga privalo pateikti informacij4 apie pacient4 ilrba kai pacientas duoda sutikim4
skelbti informacij4 apie jo sveikartos bUklg;

15.9. teises aktq nustatlrta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministerij4, lstaigos
steigej4 apie Zalos pacientq sveik.atai padarymo atvejus;

turi
15.10. teikti nemokamas planines sveikatos prieZiuros paslaugas, isitikinus, kad pacientas

teisg tokias paslaugas gauti;
15.11. drausti savo civiling atsakomybg privalomuoju ir (ar) savanori5kuoju civilines

at sakomyb es draudimu turtinei ir neturtine i Lalai atlyginti.
16. fstaiga tvarko buhaltering apskait4, teikia finansing-buhaltering ir statisting

informacij4 valstybds institucijonns ir moka mokesdius istatymq nustatyta tvarka.
17. {staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, kurios ns,priestarauja Lietuvos Respublikos

istatymams bei kitiems teisds aktams.

V SKYRIUS
PSPC VALDYMO ORGAN,AI

18. fstaiga igyja teises, prisiima pareigas ir jas igyvendina per savo valdymo organus.
19. PSPC valdymo organai yra PSPC direktorius administracijos vadovas ir

administracija. Administracija 'yra butinas istaigos valdymo orgarias. PSPC administracija:
direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalarns, vy;riausiasis finansininkas
(buhalteris).

20. PSPC patariamieji valdymo organai yra stebetojq taryba, gydymo taryba ir slaugos
taryba.

21. PSPC vyriausiojo firransininko (buhalterio) funkcijas galiL atlikti pagal sutarti kitas
juridinis asmuo ar juridinio asmens teisiq neturinti imone.

fstaiga buhaltering apskait4, organinoja bei tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkin! sudaro
istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

22. lstaigos direktoriaus, direhoriaus pavaduotojo, vy:iausiojo finansininko (buhalterio)
pareigq negali eiti tas pats asmuo bei asmenys, susijg giminysters ar svainystes ry$iais.



,..23. [staigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
medicinos etikos reikalavimu.

VI SKYRIUS
PSPC DIREKTORIUS

24. Direktorius yra PSp(
paskyrimo dienos, jeigu su juo s
direktoriumi sudaro ir nutraukia 

s
administracij os direktoriui.

25. PSPC direktoriumi gali buti asmuo, kuris
patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi
neturi teises eiti tokiq pareigq.

aktais, steigejo
ir pareigybes

27. P SPC direktoriaus komp etencij ai priskiriama:
27 'I. otganizuoti PSPC veikl4 ir veikti istaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir

fiziniais asmenimis;
27.2. istatym4 nustatytar darb4 ir atleisti PSPC darbuotojus, sudaryti ir

nutraukti darbo sutartis su jais, nu os skatinti arba skirti drausmines nuobaudas:
27.3. nustatyti darbuotojq diru
27 .4. teilcti informacij4 v:isuomenei apie istaigos veikl4;
27 .5. atstovauti istaigai teisme ir kitose institucijose;
27 .6. telkti klausimus svmstyti istaigos steigejui;
27 .7 . atidarytr ir uLdar5ti s4skaitas kredito istaigose;
27.8. nustatyti paslaugq, darbq kainas bei jq apskaidiavimo metodikas, jeigu to nenumato

Lietuvos Respublikos istatymai arba jei tai nOra steigejo kompetencija;
27.9. suderinus su istaigos stebetojq taryba, tvirtinti lstaigos darbuotojq darbo

apmokejimo tvark4;
27.10. nustatyti vidaus organizacing valdymo struktiir4;
27.11. tvirtinti vidaus tvankos taisykles;
27.12. parengti ir tvirtinti darbuotojq pareigybiq apraSymus, administracijos darbo

reglament4, kitu s vi dau s tvarkomuo sius dokumentu s;

27 .13. organizuoti ko:nkurs4 direktoriaus pavaduotojo,
(buhalterio) pareigoms uZimti ;

vyriausiojo finansininko

27 .14. pagal savo kompel;encijq leisti isakymus ir kontroliuoti jq vykdym4;
27.15. atsakyti uZ finanLsiniq ataskaitq rinkinio sud:rrymo <>rganizavim4, duomenq ir

dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;
27 .16. atsa\rti uZ PSPC finansing veikl4, tinkam4 le5q iir perduoto pagal panaudos sutart!

bei istaigos isigyto turto valdymq., naudojim4 ir disponavim4 juo.
28. Direktorius gali toje padioje darbovieteje eiti tam tikras papildomas pareigas arba

dirbti tam tikr4 papildom4 (sutartyje nesulygtq) darbqteisds aktq nustatytatvarka.
29. Direl<torius gali tureti ir kitq istatymams ir teises aktams nepriestaraujandiq teisiq.
30. Keidiantis PSPC direktoriui, jis privalo perduoti r,eikalus, turt4 ir dokumentus pagal

reikalq perdavimo ir priemimo alc4 Savivaldybds mero potvarliu nurodytam asmeniui. Ijeidamas
tiksliniq atostogq direktorius privalo perduoti einamuosius reikalus, pateikdamas duomenis apie
istaigos finansing buklg, isipareig;ojimus ir kitus reiksmingus dokumenl;us.

31. Direktoriaus atostogq ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigq del kitq
prieZasdiq, direktoriq pavaduoja jo pavaduotojas medicinos reikalams, o jam nesant direktoriaus
pareigas atlieka kitas Savivaldybes mero potvarkiu paskirtas diarbuotojas, gaws jo sutikim4.

atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos
negali bDti asmuo, kuris pagal teises aktus

26. PSPC direktorius savo veikloje vadovaujasi istatymais, kitais teis6s
sprendimais, Savivaldybes vyhdomosios institucijos isakyrmais, Siais istatais
apraSymu.



VTI SKYRIUS
STEBETOJU TARYBA

32. Stebetojq taryba yra PSPC patariamasis kolegialus organas veiklos vie5umui
uZtikinti.

33. Steb0tojqtaryb4 sudano 5 nariai. Stebetojq tarybos kadenci.ja - 5 metai.
34. Stebetojq taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos prieZi[ros istaigq

istatymo nustatyta tvarka.
35 PSPC stebetojq taryba sudaroma i5 dviejq steigejo sprendimu paskirtq atstovq, vieno

Savivaldybes tarybos nario, v:ieno visuomenes atstovo ir vieno IPSPC sveikatos prieZi[ros
sp eciali stq profesiniq s4j ungq parskirto asmens.

I stebetojq taryb1 negali ieiti asmenys, kurie dirba istaigos administracijoje, Valstybineje
ar teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudimo imorreje.

36. Stebetojq taryba i5 savo nariq renka stebetojq tarybos pirminink4.
37 . UZ veikl4 stebetojq taryboje jos nariams neatlyginama.
38. Stebetojq tarybos nariai turi teisg gauti informacij4 apie istaigos vykdom4 veikl4.
39 Stebetojq tarybos kornpetencija:
39.1. analizuoti PSPC veiklq;
39.2. i5klausyti ir ivertinti PSPC direktoriaus pateikt4 rnetines veiklos ataskait4;
39.3. teikti steigejui ir PSIPC direktoriui ivairiq pasiDlyrmq, susijusiq su lstaigos veikla;
39.4. stebetojo teisemir; dalyvauti istaigos administracijos organizlttotame konkurse

vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigoms ir pareik5ti savo nuonxon? steigejui;
39.5. vykdyti kit4 istatynuose ir teises aktuose nustatyt;4 veikl4.
40. Stebetojq tarybos posedZio su5aukimo iniciatyvos teisqr turi kiekvienas stebetojq

tarybos narys.
41. Stebetojq tarybos posedZiai Saukiami prireikus, l;adiau ne rediau kaip 2 kartus per

metus.
42. Stebetojq tarybos nariai informuojami apie strebetojq tarybos posedZio dat4 ir

darbotvarkg ne veliau kaip prie5 l4 dienq iki posedZio datos.
43. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vien4 bals4. Balsams ,,v2" ir ,,prieS"

pasiskirsdius po lygiai, lemia stelbetojq tarybos pirmininko balsas.
44. Stebetojq taryba gali priimti sprendimus ir jos posedis la,ikomas ivykusiu, kai jame

dalyvauja daugiau kaip 1/2 nariq. Stebetojq tarybos sprendimas yra priimamas dalyvaujandiqjq
balsq dauguma.

45. Stebetojq tarybos posedZiai protokoluojami.

\TItr SKYRIUS
GYDYMO TARYBA

46. Gydymo taryba suda:oma i5 istaigos gydytojq.
47. Gydymo taryb4 atviru arba slaptu balsavimu renka ir nustato jos nariq skaidiq

visuotinis istaigos gydytojq susirinkimas.
48. Gydymo tarybai pirrnLininkauja istaigos direktorius arba jo lgaliotas istaigos gydytojas.
49. I5rinktos gydymo tarybos sudeti ir darbo reglament4 istaigos direlrtorius tvirtina

isakymu.
50. fstaigos gydymo taryba:
50.1. svarsto asmens sveikatos prieZi[ros organizavimcr ir tobulinimo klausimus;
50.2. svarsto naujq asmens sveikatos prieZiflros technollogijq is.igijimo klausimus;
50.3. gali siDlyti istaigos vadovui sudaryti istaigoje gydytq pacientq mirdiq,

epidemiologijos klausimq nagrinejimo ir kitas su asme:ns sveikatos pneLiira susijusias
komisijas.

51. Gydymo taryba sr,'arstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobudZio



pasiulymus istaigos yadovui .l'eigu istaigos vadovas su pasitlymu nesutinka, gydym o tarybaji gali pateikti steigejui.
52. Direktorius gali atSaukti gydymo tarybos narius nesibaigus jq kadencijai:
52.1. nutraukus darbo sutarti;
52.2. gydymo tarybos nrario pra5ymu.

IX SKYRIUS
SLAUGOS TARYBA

53. Slaugos taryba sudaroma is istaigos slaugos specialtistq.
54' Slaugos taryb4 atviru arba slaptu balsavimu renka ir nustato jos nariq skaidiq

visuotinis istaigos slaugos specialistq susirinkime s.
55. Slaugos tarybai pirrnininkauja istaigos direktorius arba

administratorius arba kitas slaug;os specialistas.
jo igaliotas istaigos slaugos

56. ISrinktos slaugos tarrybos sudeti ir darbo reglament4 istaigos direktorius tvirtina
isakymu.

57. Slaugos taryba svarsto:
57 -r. pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klaursimus;
57.2. slaug.ytojq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimo poreikius;
57.3. kitus klausimus, susijusius su pacientq pirminds asmens

paslaugomis.

58. Slaugos taryba sv'arstomais klausimais
pasiDlymus istaigos vadowi. Jeigu istaigos vadovas
ji gali pateikti steigejui.

59. Direktorius gali at5aukti slaugos tarybos narius nesiibaigus jq kadencijai:
59.1. nutraukus darbo sut.arti;
59.2. slaugos tarybos nario pra5ymu.

X SKYRIUS
MTEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

60. Medicinos etikos kornisija yra kolegialus pSpC organas.
61. Teises aktq nustatyta tvarka sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja,

kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimq.
62. Medicinos etikos komisijos uZdavinius ir funkcijias, teises ir pareigas, sudarym4 ir

sudeti bei darbo organizavim4 nustato istaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos
nuostatai.

XI SKYRIUS
PSPC ISTATIT PAKEITIMAS

63. PSPC istatai keidiami steigejo sprendimu. Pakeistus istatus pasira5o steigejo lgaliotas
asmuo. dstatq pakeitimai turi buti iregistruoti Juridiniq asmenq registre:.

XII SI(YRIUS
pspc rEsu sar,rnvr.{r IR rEsu NAUDOJTMO TVARKA

64. PSPC le5q Saltiniai:
64.1. prlalomojo ir savanori5kojo sveikatos draudimo le5os pagal sveikatos prieZiDros

sutartis su teritorinemis ligoniq kasomis ar savanori5kojo sveil,r:atos draudimo istaigomis; taip pat
specialiosioms programoms finansuoti skirtos le5os;

64.2. steigdjo skirtos leSos;
64.3. valstybes ir savivalclybes biudZetq tiksliniai asignavimai;

sveikatos prieZi[ros slaugos

gali teikti rekomenduojamo pobudZio
su pasiDlymu nesutinka, slaugos taryba



64'4' Savivaldybes visuomends sveikatos remimo specialiajai programai skirtos le5os:
OS'

ai:
iq asmenq uZ suteiklas mokamas paslaugas ar

64'8' lesos, gaunamos ka,ip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testament4;64'9' lesos uz istatymq, Vyriausybes nutarimq ir sveikator"uprurfo! ministro isalymqnustatytas mokamas paslaugas;
64.10. kitos lesos naudojamos teises aktq nustatyta tvar.ka.

XIII SKYRIUS
DISPONAVIMO PSPC TUR]IU TVARKA

65. PSPC turt4 sudaro il;galaikis material
turtas, gautas pagaltestament?, i[inansiniai istekl labdaru ar patama,

turtas. Sis t rrtas naudojamas psPc istatuose nus sijgs teisetai igytas

66' PSPC steigejas turl4 perduoda panaudos pagrindu jistatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

67 ' P rrialqii turt?, i5skyrus turt4, perduotqr panaudos pagrindais, gali
parduoti, per <eisti, taip pat laiduoti ar gu'antuoti juo kitq ruUj.It.l p.i.ui'ri[
ivykdym4 tik igejui.

68. PSPC, pardavgs susidevejusi ar jo veiklai nereikalingqtuftq, gautas pajamas naudoja
istatuose numatyrai veiklai uZtikrinti. Siq pajamq pspc negali skifti ste6e;;i.

XIV SKYRIUS
Is'rArcos VETKLOS KONTTTOLE

69' PSPC teikiamq paslraugq valstybing kontrolg atlieka Sveikatos prieZitiros lstaigq irkituose istatymuose nurodytos inLstitucijos.
70. Valstybes ir savivaldybes kontroles institucijos turi teisg istatymq nustatyta tvarka

tikrinti PSPC veikl4.
71. PSPC direktorius.privalo pateikti valstybes ir savi,yaldybes kontroles institucijoms jq

reikalaujamus, su istaigos veikla susijusius dokumentus.
72. PSPC auditas atliekamas, kai steigejas priima sprendim4 atlikti audit4 ir i5renka

audito imong. Auditas atliekamils teisds aktq, reglamentuoja:ndiq aurlit4, nustatytais atvejais ir
tvarka.

73. PSPC vidaus kontroles tvark4 nustato steigejas arba ste:igejo pavedimu tai atlieka
Savivaldybes vykdomoji instituciija.

XV SKYRIUS

INFORMACIJOSIAPIE PSPC VEIKLA PA'IEIKIMO STEIGEJUI IR
VISUOMENEI TVARKA

74 PSPC direktorius turii parengti ir pateikti steigejuii praejusiq finansiniq metq pSpC
veiklos ataskait4 vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais. Vie5osios lstaigos veiklos
ataskaita yra vie5as dokumentas. Vie5osios lstaigos veiklos ataskaita turi buti pit"itiu Juridiniq
asmenq registrui a vieiiosios istaigos interneto svetaineje. Jeigu viesoji istaiga interneto
svetainos neturi, s asmenims turi bDti sudarytos sqtygos sJ Siu ataskaita"susipazinti
vieSosios istaigos

75. PSPC veiklos ataskait,cje gali buti ir kita informacijar, kuri4 nustato steigejas.
76. PSPC dokumentai, iq kopijos ir kita informaci.ja steigejui turi buii pateikiama

neatlygintinai.



X\rI SKYRIUS

PSPC REORGANIZAVIMAS IRi LIKVIDAVIMAS
77. lstaiga reorganizuoljama ar likviduojama steigej<l sprendimu, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos prieZiDros istaigq istatymu, Viesqjq istaigq lstatymu ir
kitq teises aktq nustatyta tvarkil.

XVII SKYRIUII
PSPC PRA,NESIMU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

78. PSPC praneSimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teises aktus irlar Siuos istatus turi
buti paskelbti vie5ai (apie parengtas reorganizavimo s4lygas; apie sprendim4 pertvarlqrti istaig4;
apie vie5osios istaigos likvidavim4), skelbiami Lietuvos Respublikos dienra5tyje ,,Lietuvos
Zinios". ULtai, kad praneSimai bfltq i5siqsti ar paskelbti laiku, atsako PSPC direktorius.


