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Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33

straipsniu Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų

stebėtojų tarybos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-

193 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybų sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 2

punktą.

2.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-

194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybų sudėties

ir nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą.

2.3. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-

196 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybų sudėties ir

nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                              Bernardas Marčiukonis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. B-TS-561

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės, viešosios įstaigos

Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos

priežiūros centro (toliau – Įstaiga) stebėtojų tarybos (toliau – Stebėtojų taryba) funkcijas, teises, sudėtį

ir darbo organizavimo tvarką.

2. Stebėtojų tarybos tikslai:

2.1.  užtikrinti Įstaigos veiklos viešumą;

2.2. patarti Įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai

institucijai Įstaigos veiklos klausimais.

3. Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.

4. Stebėtojų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro

įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Stebėtojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Įstaigos administracijai ir steigėjui, yra

patariamojo pobūdžio.

II SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS

6. Stebėtojų tarybos funkcijos:

6.1. analizuoja Įstaigos administracijos veiklą;

6.2. išklauso ir įvertina Įstaigos administracijos parengtą metinę ataskaitą apie įstaigos

finansinę ir ūkinę veiklą;

6.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja Įstaigos administracijos organizuotame konkurse Įstaigos

vadovo pavaduotojų, skyrių bei filialų vadovų pareigoms užimti ir pareiškia savo nuomonę steigėjui;

6.4. derina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

6.5. derina Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus,

teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, struktūros pakeitimo klausimus;

6.6.  vykdo kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS TEISĖS

7. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę:

7.1. gauti iš Įstaigos administracijos informaciją, reikalingą nuostatuose numatytoms

funkcijoms atlikti, bei informaciją apie Įstaigoje numatomus vykdyti darbų, prekių ir paslaugų

pirkimo viešuosius konkursus;

7.2. sudaryti ekspertų komisijas Stebėtojų tarybos funkcijoms įgyvendinti;

7.3. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Įstaigos administracijai ir steigėjui dėl

paslaugų prieinamumo, kokybės, efektyvumo bei kitais veiklos organizavimo gerinimo klausimais;



7.4. dalyvauti Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės bei gauti informaciją

apie Įstaigos veiklą; 

7.5. siūlyti Įstaigos administracijai atšaukti priimtus įsakymus, kurie prieštarauja Lietuvos

Respublikos teisės aktams, steigėjo sprendimams ir Įstaigos įstatams;

7.6. gali turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

IV SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių: iš dviejų viešosios įstaigos savininko teises ir

pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtų asmenų; dviejų savivaldybės, kurios teritorijoje yra

įstaigos buveinė, tarybos paskirtų asmenų ir vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio

darbuotojų atstovo paskirto asmens.

9. Jeigu Įstaigoje pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojo atstovo nėra, tada atstovą skiria

Įstaigos sveikatos priežiūros darbuotojų visuotinis susirinkimas.

10. Visą Stebėtojų tarybos sudėtį tvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

11. Į stebėtojų tarybą negali būti paskirti asmenys, kurie dirba įstaigos vadovu, vadovo

pavaduotoju, padalinių ir filialų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais), dirba

institucijose, vykdančiose privalomąjį sveikatos draudimą, taip pat Pacientų sveikatai padarytos žalos

nustatymo komisijoje, veikiančioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

12. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atsistatydina, negali toliau eiti savo pareigų ar nutrūksta jo

darbo santykiai atstovaujamoje struktūroje arba ši sustabdo jo atstovavimo įgaliojimus, Savivaldybės

taryba jo vietoje patvirtina kitą asmenį.

13. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš savo pareigų kadencijai nepasibaigus apie tai

raštu įspėjęs Stebėtojų tarybą ir jį delegavusią instituciją ne vėliau, kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

14. Patvirtinus Stebėtojų tarybos sudėtį, Stebėtojų taryba visų narių balsų dauguma, 20

(dvidešimt) dienų laikotarpiu, išsirenka Stebėtojų tarybos pirmininką ir pavaduotoją.

            15. Stebėtojų tarybos pirmininkas:

15.1. organizuoja Stebėtojų tarybos darbą;

15.2. pirmininkauja Stebėtojų tarybos posėdžiuose;

15.3. pasirašo Stebėtojų tarybos protokolus ar kitus dokumentus;

15.4. atstovauja Stebėtojų tarybai.

16. Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas atlieka pirmininko funkcijas, kai jo nėra.

17. Posėdis yra pagrindinė Stebėtojų tarybos darbo forma. Stebėtojų tarybos posėdžiai

protokoluojami. Protokolą rašo Įstaigos administracijos paskirtas asmuo.

18. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Stebėtojų tarybos

posėdis negali vykti Stebėtojų tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, Stebėtojų tarybos

posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio Stebėtojų tarybos posėdžio klausimai

rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu būdu

priimant Stebėtojų tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas Stebėtojų tarybos nario tapatybės ir jo

balsavimo rezultatų nustatymas.

19. Stebėtojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus Stebėtojų

tarybos pirmininko arba Įstaigos administracijos iniciatyva.

20. Stebėtojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys

Stebėtojų tarybos nariai.

21. Informaciją apie posėdžio vietą, datą, planuojamą darbotvarkę ir medžiagą, susijusią su

posėdžio metu planuojamais svarstyti klausimais, Įstaigos administracija pateikia kiekvienam

Stebėtojų tarybos nariui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

22. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Balsams

pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.



23. Stebėtojų tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai raštu pranešti

Stebėtojų tarybos pirmininkui. Nedalyvaujantis posėdyje Stebėtojų tarybos narys svarstomais

klausimais gali raštu pareikšti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta posėdžio metu.

24. Stebėtojų tarybos narių darbas yra nemokamas.

25. Stebėtojų taryba 1 kartą per metus savo veiklos ataskaitą pateikia Vilkaviškio rajono

savivaldybės taryba.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Stebėtojų tarybos nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Vilkaviškio rajono savivaldybės

taryba.

________________________
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