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VIE~OSIOS JSTAIGOS KAI~IADORIV GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS 
STOTIES JSTATAI 

ISKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vie§oji istaiga Kamadoriq greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau - GMPS, jstaiga) 
yra g Kai§iadoriq rajono savivaldybes turto ir le§q jsteigta LNSS savivaldybes asmens sveikatos · 
prieziuros viefoji jstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie§asis juridinis asmuo, 
teikiantis jo istatuose nustatytas asmens sveikatos prieziuros paslaugas pagal sutartis su uzsakovais 
ir jstaigai iMuotas licencijas. 

2. GMPS teisine forma - vie§oji jstaiga. GMPS yra juridinis asmuo, turintis ukinj, finansinj, 
organizacinj ir teisinj savaranki~um~ s~kaitq bankuose, savo antspaud~ kuriame jra§yta - Vie§oji 
jstaiga Kai§iadoriq greitosios medicinos pagalbos stotis. 

3. GMPS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos 
prieziuros jstaigq jstatymu, Sveikatos sistemos jstatymu, Vie§qjq jstaigq jstatymu, Sveikatos 
draudimo ir kitais istatymais, teises aktais bei §iais istatais. 

4. GMPS steigejas - Kai§iadoriq rajono savivaldybes taryba, adresas: Baznycios g. 4, LT-
56121 Kamadorys, Kai~iadoriq rajono savivaldybe. 

5. GMPS buveine: Berzyno g. 27, LT-56172 Kai§iadorys, Kai§iadoriq rajono savivaldybe. 
6. GMPS veiklos laikotarpis neribotas. Jstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai 

metai. 
7. GMPS pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausanciu turtu. GMPS 

steigejas pagal prievoles atsako tik ta suma, kuriq ine~ i istaigos turtq. GMPS neatsako uz steigejo 
isipareigojimus. 

IISKYRIUS 
GMPS STEIGEJO TEISES IR PAREIGOS 

8. GMPS steigejo kompetencijai priklauso: 
8.1. priimti, keisti ir papildyti jstaigos jstatus; 
8.2. nustatyti GMPS privalomas veiklos uzduotis, veiklos vertinimo kriterijus; 
8.3. gauti informacijq apie jstaigos veiklii; 
8.4. jstatymo nustatyta tvarka nustatyti, ar dalyvauti nustatant paslaugq kainas bei jq 

apskaiciavimo metodikas; 
8.5. nustatyti GMPS i§laidq, skirtq darbo uzmokesciui ir medikamentams, normatyvus arba 

steigejo pavedimu tai atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, arba pavesti juos patvirtinti paciai 
jstaigai; 

8.6. organizuoti vidii konkursii GMPS administracijos vadovo pareigoms eiti teises aktq 
nustatyta tvarka; 

8.8. steigti istaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti jstaig~ ar agaukti jos likvidavimit; 
8.9. tvirtinti GMPS veiklos strategijit; 
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8.10. tvirtinti GMPS valdymo strukt0J'll ir pareigybi4 Sflra§ll arba steigejo pavedimu tai 
tvirtina savivaldybes vykdomoji institucija; 

8.11 . tvirtinti GMPS metini4 finansini4 ataskait4 rinkini arba steigejo pavedimu tai tvirtina 
savivaldybes vykdomoji institucija; 

8.12. detalizuoti LNSS vie§osios jstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo 
Vyriausybes ar jos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka; 

8.13. priimti sprendimll del GMPS audito ir rinkti audito jmony; 
8.14. tvirtinti stebetoj4 tarybos sudetj; 
8.15. nustatyti GMPS vidaus kontroles tvarkll arba steigejo pavedimu tai nustato 

savivaldybes vykdomoji institucija; 
8.16. tureti kitoki4 teisi4 ir pareig4, jei jos nepridtarauja jstatymams ir kitiems teises 

aktains. 

IDSKYRIUS 
GMPS VEIKLOS SRITYS, TIKSLAI m UZDA VINIAI 

9. GMPS veikia sveikatos prieziuros srityje. 
10. Pagrindinis GMPS veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventoj4 sveikatll, siekiant 

sum~inti gyventojq sergamum!} ir mirtingum!}, kokybi§kai teikti medicinos paslaugas. 
11 . Pagrindiniai GMPS veiklos u!daviniai: organizuoti ir teikti licencijuotas asmens 

sveikatos prieziuros paslaugas Kaisiadori4 rajono savivaldybes gyventojams, visiems Lietuvos 
Respublikos gyventojams, uzsienio pilie~iams ir asmenims be pilietybes bei teikti jiems biitinaj!} 
medicinos pagalb!}. GMPS padaliniuose teikiamos paslaugos, kurioms teikti teisv suteikia GMPS 
licencija. 

12. Pagrindine GMPS veiklos sritis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtint!} 
ekonomines veiklos rusiq klasifikatori4 - 86.90.40 - greitosios pagalbos veikla. 

13. Pagrindines GMPS veiklos sritys: 
13.1. nemokam4 licencijuojam4 asmens sveikatos prieziuros paslau84 organizavimas ir 

teikimas asmenims, apdraustiems privalomuoju ir/ ar savanoriskuoju sveikatos draudimu, ir tiems, 
kurie kreipiasi i GMPS; 

13.2. licencijuotq mokamq asmens sveikatos prieziiiros paslau84 teikimas, kai sios 
paslaugos itrauktos i Vyriausybes ar Sveikatos apsaugos ministerijos mokamq sveikatos prieziiiros 
paslaugq S!}ras!} ir kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi i jstaig!} savo iniciatyva ir 
teritorine ligoniq kasa nesumoka uz jq sveikatos prieziiir!}; 

13.3. biitinosios medicinos pagalbos teikimas; 
13.4. visuomenes sveikatos prieziiiros program4 sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir 

saugos tikslais pagal sutartis su sios veiklos ir paslau84 uzsakovais vykdymas; 
14. Jstatymq nustatytais atvejais GMPS gali imtis tam tikros ru§ies veiklos, tik gavusi 

istatymq nustatyta tvarka isduot!} licencij!}. GMPS privalo tureti visas licencijas (leidimus), kurios 
istatymuose numatytos kaip biitinos jos veiklos S!}lygos. 

IVSKYRIUS 
GMPS TEISES m P AREi GOS 

15. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, 
siekdama savo tiksl4 ir vykdydama istatais nustatytus uzdavinius, jstaiga turi teisy: 

15.1. tureti sqskaitq bankuose; tureti savo firmini zenkl!l, antspaudq; 
15.2. pirkti ar kitaip isigyti savo veiklai reikalingo turto ir ju · !-l,'statymq, kitq 

normini4 teises akt4 bei si4 istatq nustatyta tvarka; 
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15.3. teikti bei gauti labdarll ir paramll, paveldeti pagal testamenl!l; 
15.4. teikti mokamas paslaugas - verstis jstatymq nedraudziama okine komercine veikla, 

kuri yra neatsiejamai susijusi sujos veiklos tikslais; 
15.5. sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus; 
15.6. stoti i ne pelno organizacijas, asociacijas, tarp jq ir tarptautines, dalyvauti jq veikloje; 
15.7. naudoti GMPS le§as jstatuose numatytiems tikslams ir uMaviniams jgyvendinti; 
15.8. skelbti konkursus, susijusius su jstaigos veikla. 
16. Vykdydamas savo uMavinius ir siekdamas nurodytq tikslq, naudodamasis i§vardintomis 

teisemis, GMPS privalo: 
16. l. uztikrinti botimlill medicinos pagalb!l; 
16.2. jgyvendinti botinll5ias visuomenes sveikatos prieziuros priemones pagal Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintq 51lra§q; 
16.3. teikti tik tas asmens sveikatos priefolros paslaugas, kurios nurodytos jstaigai i§duotose 

licencijose; · 
16.4. naudoti tik tas sveikatos prieziuros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka 

aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi biiti jtraukti i 
Medicinos gaminiq registrq, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija; 

16.5. pildyti ir saugoti pacientq medicininy dokumentacij!l bei teikti infonnacijq apie 
pacientq valstybes institucijoms, kitoms jstaigoms ir fiziniams asmenims tiktai teises aktq nustatyta 
tvarka; 

16.6. uztikrinti lygias pacientq teises i teikiamas sveikatos prieziiiros paslaugas; 
16.7. Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka atlyginti fall!, padarytq paciento 

sveikatai teikiant paslaugas; 
16.8. saugoti paciento medicininy paslapti, i§skyrus atvejus, kai asmens sveikatos prieziiiros 

jstaiga privalo pateikti informacijq apie pacientq arba kai pacientas duoda sutikirnq skelbti 
informacijq apie jo sveikatos biikly; 

16.9. teises aktq nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministerijq, jstaigos steigejq 
apie zalos pacientq sveikatai padarymo atvejus; 

16.10. teikti nemokamas planines sveikatos prieziiiros paslaugas, jsitikinus, kad pacientas 
turi teisy tokias paslaugas gauti; 

16.11. drausti savo civiliny atsakomyby privalomuoju ir (ar) savanori§kuoju civilines 
atsakomybes draudimu turtinei ir neturtinei zalai atlyginti. 

17. Jstaiga tvarko buhalteriny apskaitq, teikia finansiny-buhalteriny ir statistiny infonnacijq 
valstybes institucijoms ir moka mokes~ius jstatymq nustatyta tvarka. 

18. Jstaiga turi kitq teisiq ir pareigq, kurios neprie§tarauja Lietuvos Respublikos jstatymams 
bei kitiems teises aktams. 

VSKYRIUS 
GMPS VALDYMO ORGANAI 

19. Jstaiga jgyja teises, prisiima pareigas ir jas jgyvendina per savo valdymo organus. 
20. GMPS valdymo organai yra GMPS direktorius - administracijos vadovas ir 

administracija. Administracija yra botinas jstaigos valdymo organas. GMPS administracija: 
direktorius ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris). 

21. GMPS privalo buti patariamasis valdymo organas - stebetojq taryba ir gali boti 
sudaromi patariamieji valdymo organai: gydymo taryba ir slaugos taryba. 

22. GMPS turi bOti vyriausiasis finansininkas (buhalteris) arbajo funkcijas gali atlikti pagal 
sutarti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisi4 neturinti jmone. 

Jstaiga buhalterirn; apskaitq organizuoja bei tvarko ir finansini4 ataskaitq rinkinj sudaro 
jstatym4 ir kit4 teises akt4 nustatyta tvarka. s 
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23. lstaigos direktoriaus ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigq negali eiti tas pats 
asmuo bei asmenys, susijer giminystes ar svainystes ry§iais. 

24. lstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi 
medicinos etikos reikalavim4. 

VISKYRIUS 
GMPS DIREKTORIUS 

25. Direktorius yra GMPS administracijos vadovas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo 
paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutarti su 
direktoriumi sudaro ir nutraukia Savivaldybes meras. GMPS direktorius atskaitingas Savivaldybes 
administracijos direktoriui. 

26. GMPS direktoriumi gali buti asmuo, kuris atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos 
patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali buti asmuo, kuris pagal teises aktus 
neturi teises eiti toki4 pareigq. 

27. GMPS direktorius savo veikloje vadovaujasi jstatymais, kitais teises aktais, steigejo 
sprendimais, savivaldybes vykdomosios institucijos jsakymais, §iais jstatais ir pareigybes apra§ymu. 
Direktorius rengia ir tvirtina jstaigos administracijos darbo reglamenui. . . . 

28. Direktorius organizuoja GMPS veiklll ir veikia GMPS vardu santyk1uose su k1ta1s 
asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su GMPS darbuotojais. GMPS direktorius atsako uz 
finansini4 ataskaini rinkinio sudarymo organizavim11, duomenq ir dokumenni pateikimll Juri~ini, 
asmenq registrui, prane~imll steigejui apie jvykius, turincius esmines reik§mes GMPS ve1~a1, 
infonnacijos apie GMPS veiklq pateikimq visuomenei, vie§os infonnacijos paskelbimll, k1tus 
veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teises aktuose bei §iuose jstaigos jstatuose. 

29. GMPS direktoriaus kompetencijai priskiriama: 
29 .1. organizuoti GMPS veiklq ir veikti jstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir 

fiziniais asmenimis; 29 .2. jstatymq nustatyta tvarka priimti i darbq ir atleisti GMPS darbuotojus, sudaryti ir 
nutraukti darbo sutartis sujais, nustatyta tvarkajuos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas; 

29.3. nustatyti darbuotojq pareigybi4 skaiciq; 
29.4. teikti infonnacijq visuomenei apie istaigos veiklq; 
29.5. atstovauti istaigai teisme ir kitose institucijose; 
29.6. teikti klausimus svarstyti istaigos steigejui; 
29.7. atidaryti ir ufdaryti sqskaitas kredito jstaigose; 
29.8. nustatyti paslaugq, darbq kainas bei jq apskaiciavimo metodikas, jeigu to nenumato 

Lietuvos Respublikos jstatymai arba jei tai nera steigejo kompetencija; 
29.9. suderinus su istaigos stebetojq taryba, tvirtinti jstaigos darbuotojq darbo apmokejimo 

tvarkq; 
29.10. nustatyti vidaus organizacin~ valdymo struktfi"l; 
29.11 . tvirtinti vidaus tvarkos taisykles, 
29.12. parengti ir tvirtinti darbuotoj4 pareigybiq apra§ymus, administracijos darbo 

reglamentq, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 
29.13. organizuoti konkursq vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigoms; 
29 .14. pagal savo kompetencijq leisti jsakymus ir kontroliuoti jq vykdymll, 

. 3~-.Di~ekto:i~s atsako uz GMPS finansi?,v veiklll, tinkamll lMq ir perduoto pagal panaudos 
sutart1 bet 1sta1gos 1s1gyto turto valdymq, naudoJtmll ir disponavimq juo. 

. 31. D!rektorius gali ~oje pacioje darbovieteje eiti tam tikras papildomas pareigas arba dirbti 
tam ttkrq pap1ldom!! (sutartyJe nesulygtq) darb!! teises aktq nustatyta tvarka. 

32. Direktorius gali tureti ir kini jstatymams ir teises aktams neprie~taraujanc~ isiq. 
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. 33. Kei_ciant.is G~P~ direktoriui, jis privalo perduoti reikalus, tul'Ul ir dokumentus pagal 
re1kal~ ~erdav~mo tr pr!em~~o akttt Kai~iadori4 rajono savivaldybes mero potvarkiu nurodytam 
asm7mut. ge1damas . ttksl~m4. atostog4 direktorius privalo perduoti einamuosius reikalus, 
pate1kdamas duomems ap1e 1staigos finansiny bOkly, jsipareigojimus ir kitus reik~mingus 
dokumentus. 

. 34. Dir~kt~ri4 jo atostogq, komandiruoci4, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti 
pare1g4, vaduoJa k1tas Savivaldybes mero potvarkiu paskirtas darbuotojas, gavus jo sutikim4. 

VIISKYRIUS 
STEBETOJV TARYBA 

· 35. Stebetojq taryba yra GMPS patariamasis kolegialus valdymo organas veiklos vie§umui 
uztikrinti. 

Stebetojq tarybl} sudaro S nariai. Stebetojq tarybos kadencija - 5 metai. 
36. Stebetojq taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos pridiuros jstaigq istatymo 

nustatyta tvarka. 
37. GMPS stebetojq taryba sudaroma i§ dviejq GMPS steigejo sprendimu paskirtq ~t~~vq, 

vieno Savivaldybes tarybos nario, vieno visuomenes atstovo ir vieno GMPS sve1katos prieziuros 
specialistq profesiniq sajungq paskirto asmens. I stebetojq taryb<1 negali ieiti asmenys, kurie dirba jstaigos administracijoje, Valstybineje ar 
Teritorineje ligoniq kasoje, taip pat sveikatos draudimo jmoneje. 

38. Stebetojq taryba i§ savo nariq renka stebetojq tarybos pirminhool, 
39. Uz veikl<1 stebetoj4 taryboje jos nariams neatlyginama. . 
40. Stebetoj4 tarybos nariai turi teis1t gauti informacijlJ apie jstaigos vykdom11 veiklit, 
41 . Stebetojq tarybos kompetencija: 
41. l. analizuoti GMPS veikl4; 
41.2. i§klausyti ir ;vertinti GMPS direktoriaus pateikt!l metines veiklos ataskaitii; 
41.3. teikti steigejui ir GMPS direktoriui ;vairi4 pasiulymq, susijusiq su jstaigos veikla; 
41.4. stebetojo teisemis dalyvauti jstaigos administracijos organizuotame konkurse 

vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigoms ir pareik§ti savo nuomony steigejui; 
41 .5. vykdyti kit4 istatymuose ir teises aktuose nustatyt!l veiklit, 
42. Stebetoj4 tarybos posedfio su§aukimo iniciatyvos teisy turi kiekvienas stebetojq tarybos 

narys. 43. Stebetoj4 tarybos posedziai §aukiami prireikus, taciau ne reciau kaip 2 kartus per metus. 
44. Stebetoj4 tarybos nariai informuojami apie stebetojq tarybos posedzio datii ir 

darbotvarky ne veliau kaip prie§ 14 dien4 iki posedzio datos. 
45. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vienii balsit, Balsams ,,uz" ir ,,prie§" pasiskirscius 

po lygiai, lemia stebetoj4 tarybos pirmininko balsas. 
46. Stebetoj4 taryba gali priimti sprendimus ir jos posedis laikomas jvykusiu, kai jame 

dalyvauja daugiau kaip 1/2 narit1. Stebetojq tarybos sprendimas yra priimamas dalyvaujanciajq 
ba!s4 dauguma. 

47. Stebetojq tarybos posedziai turi buti protokoluojami. 
48. Stebetoj4 tarybos darbo tvark<1 nustato steigejo patvirtinti stebetojq tarybos nuostatai. 

VIII SKYRIUS 
GYDYMO TARYBA 

49. g istaigos gydytojq galima sudaryti gydymo tarybl}, 
ra 
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50. Gydymo tarybll atviru arba slaptu balsavimu renka ir nustato jos nariq skaii5iq visuotinis 
jstaigos gydytojq susirinkimas. 

51. Gy~ymo tarybai pirmininkauja jstaigos direktorius arbajo jgaliotas jstaigos gydytojas. 
. 52. mmktos gydymo tarybos sudeti ir darbo reglamenttl jstaigos direktorius tvirtina 
1sakymu. 

53. lstaigos gydymo taryba: 
53.1. svarsto asmens sveikatos prieziilros organizavimo ir tobulinimo klausimus; 
53.2. periodi~kai rengia klinikines konferencijas; 
53.3 svarsto naujq asmens sveikatos prieziilros technologijq jsigijimo klausimus; 
53.4.gali siillyti jstaigos vadovui sudaryti jstaigoje GMP paslaugas gavusiq miri5iq, 

epidemiologijos klausimq nagrinejimo ir kitas su asmens sveikatos prieziilra susijusias komisijas. 
54. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobiidzio 

pasiulymus jstaigos vadovui. Jeigu jstaigos vadovas su pasiillymu nesutinka, gydymo taryba ji 
gali pateikti steigejui. 55. Direktorius gali at~aukti gydymo tarybos narius nesibaigus jq kadencijai: 

55.1. nutraukus darbo sutarti; 
55.2. gydymo tarybos nario p~ymu. 

1xsKYRIUS 
SLAUGOS TARYBA 

56. g jstaigos slaugos specialistq gali buti sudaroma slaugos taryb~- . . . . . . 
57. Slaugos tarybit atviru arba slaptu balsavimu renka ir nustato JOS nar1q ska1i51q v1suot1ms 

jstaigos slaugos specialistq susirinkimas. . . . . . 58. Slaugos tarybai pirmininkauja jstaigos direktorius arba JO Jgabotas 1sta1gos slaugos 
administratorius arba kitas slaugos specialistas. 59. Brinktos slaugos tarybos sudeti ir darbo reglamentit jstaigos direktorius tvirtina 

jsakymu. 
60. Slaugos taryba svarsto: 
60.1. pacientq slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus; 
60.2. slaugytojq kvalifikacijos kelimo ir tobulinimosi poreikius; 
61. Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobiidzio 

pasiulymus jstaigos vadovui. Jeigu jstaigos vadovas su pasiiilymu nesutinka, slaugos taryba ji 

gali pateikti steigejui. 62. Direktorius gali at~aukti slaugos tarybos narius nesibaigus jq kadencijai: 
62.1. nutraukus darbo sutarti; 
62.2. slaugos tarybos nario pra~ymu. 

xsKYRIUS 
MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA 

56. Medicinos etikos komisija yra kolegialus GMPS organas. 
57. lstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi 

medicinos etikos reikalavim4. 58. Medicinos etikos komisijos uzdavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudarym!l ir sudeti 
bei darbo organizavim!! nustato jstaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos 
nuostatai. .,,..- ---··::::---. ~\)\)OS Res -'.~ 
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I 
XISKYRIUS 

GMPS JSTATV PAKEITIMAS 

59. GMPS _i~tat~i k~i~iW?_i steigejo sprendimu. Pakeistus ;status pasira~o steigejo igaliotas 
asmuo. Jstat4 pake1t1ma1 tun butt 1registruoti Juridini4 asmen4 registre. 

XIISKYRIUS 
GMPS LESV SALTINIAI IR LESV NAUDOJIMO TV ARKA 

60. GMPS le~4 ~altiniai: 
.. 60.1. ~riv~l~m?jo_ ir s~vanori§kojo sveikatos draudimo le~os pagal sveikatos priefiuros 

suta~1s_ su_ tentormemts hgom4 kasomis ar savanori§kojo sveikatos draudimo jstaigomis; taip pat 
spec1ahos1oms programoms finansuoti skirtos IMos· 

60.2. steigejo skirtos IMcis; ' 
60.3. valstybes ir savivaldybes biudzetq tiksliniai asignavimai; 
60.4. Savivaldybes visuomenes sveikatos remimo specialiajai programai skirtos !Mos; 
60.5. valstybes investicini4 program4 le~os; 
60.6. Lietuvos ir ufsienio fond4 asignavimai; 
60.7. le~os, gautos i~ fizini4 ir juridini4 asmen4 uf suteiktas rnokamas paslaugas ar 

sutartinius darbus; 
60.8. !Mos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal tes~ent~; 
60.9. !Mos uz jstatym4, Vyriausybes nutarirn4 ir Sveikatos apsaugos m1mstro 1sakyrn4 

nustatytas mokamas paslaugas; 
60.10. kitos IMos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka. 

XIII SKYRIUS 
DISPONA VIMO GMPS TORTU TV ARKA 

61. GMPS turtit sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip l~bdar~ ~r ~a.rarna, 
turtas, gautas pagal testamentit, finansiniai mekliai ir kitas su jstaigos veikla sus1JvS te1seta1 JgytaS 
turtas. Sis turtas naudojamas GMPS istatuose nustatytiems tikslams igyvendinti. 

62. GMPS steigejas turtit perduoda panaudos pagrindu jstatymq ir kitq teises aktq nustatyta 
tvarka. , 

63. GMPS ilgalaiki materialqji turtq, i~skyrus turtq, perduotq panaudos pagrindais, gali 
parduoti, perleisti, gnuomoti, jkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitq subjektq prievoli4 
jvykdymit tik ra~ti~kai leidus steigejui. 

64. GMPS,_ pa~dav_usi ~us!d~vaj~si a~ jos veiklai nerei~ali~g~ tu~. g~utas pajamas naudoja 
jstatuose numatytai ve1kla1 uzt1krmt1. S14 paJam4 GMPS negah sk1rt1 ste1geJut. 

XIVSKYRIUS 
JSTAIGOS VEIKLOS KONTROLE 

65. GMPS teikiamt1 paslaugt! valstybinv kontrolv atlieka Sveikatos prieziiiros jstaigq ir 
kituose istatymuose nurodytos institucijos. 

66. Valstybes ir savivaldybes kontroles institucijos turi teisv jstatym4 nustatyta tvarka 
tikrinti GMPS veiklit, 

. ~7. GMPS direktorius privalo pateikti valstybes ir savivaldybes o -- ··S=-institucijoms j4 
re1kalauJamus, su istaigos veikla susijusius dokumentus. ,v..,"u REs,,,; \\-
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68. GMPS auditas atliekamas k . . . . A d' 1- , a1 ste1geJas pri' . 1mony, u itas at iekamas teises aktq I ima sprendim4 atlikti audit:4 ir i§renka audito 
69. GMPS vidaus kontroles , ~e\amentuojan~i4 auditt nustatytais atvejais ir tvarka 

Savivaldybes vykdomoji institucija. ar 4 nuStato steigejas arba steigejo pavedimu tai ~tlieka 

_ XVSKYRius 
INFORMACIJOS APIE GMPS VEIKL4 PATEIKIMO STEIGEJUI IR 

VISUOMENEI TVARKA 

70. GMPS direktorius turi p • • . . 
veiklos ataskaitl! vado d . _arengti !r ~ate1!«1. steigejui praejusiq finansiniq metq GMPS 
ataskaita yra viefa d tu amasis ~sta~a1~ 1r k1ta1s teises aktais. Vie§osios jstaigos veiklos 
asmenq re i t . . 5 0 umen~s. V_ie~~s10~ 1staigos veiklos ataskaita turi biiti pateikta Juridiniq 

t . . g s r~i Ir p~s~elbta v1e_~os10s 1sta1gos intemeto svetaineje. Jeigu vie~oji jstaiga interneto 
sve ames netun tretiesiems asme · tu • b . • · ft"'' · • x • • • ' • mms rt Ot1 sudarytos s4lygos su ~ia ataska1ta sus1p.u.mt1 v1e.:.0s10s 1sta1gos buvemeje. 

71 -GMPS veiklos ataskaitoje gali bOti ir kita informacija, kuri4 nustato steigejas. ?2: ~MPS dokumentai, jq kopijos ir kita informacija steigejui turi buti pateikiama 
neatlygmtma1. 

XVISKYRIUS 
GMPS REORGANIZA VIMAS IR LIKVIDA VIMAS 

73. Jstaiga reorganizuojama ar likviduojama steigejo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos prieziuros jstaigq jstatymu, Viesqj4 jstai8l! jstatymu ir 
kitq teises aktq nustatyta tvarka. · 

XVII SKYRIUS 
GMPS PRANESIMQ m SKELBIMQ PASKELBIMO TV ARKA 

74. GMPS pranesimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teises aktus ir/ar siuos jstatus turi 
biiti paskelbti viesai (apie parengtas reorganizavimo s4lygas; apie sprendiml} pertvarkyti jstaig4; 
apie viesosios jstaigos libiidavim4), skelbiami Lietuvos Respublikos dienrastyje ,,Lietuvos zinios". 
Uz tai, kad pranesimai biitq issiqsti ar paskelbti laiku, atsako GMPS direktorius. 
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