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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos yra nacionalinės 

svarbos viešoji asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje vadovaujantis 

europiniais standartais, teikiamos visų lygių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugos, kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu vykdomos trijų pakopų studijos, 

moksliniai tyrimai, tobulinami sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai. Įstaigos 

pavadinimo trumpinys – Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), oficialus pavadinimas anglų 

kalba – Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos.  

2. Kauno klinikos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos 

priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, Valstybinio 

socialinio draudimo bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Statutu bei šiais įstatais.  

3. Kauno klinikų teisinė forma – viešoji įstaiga. Kauno klinikos yra viešasis juridinis 

asmuo, kuris gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.  

4. Kauno klinikų steigėjai ir dalininkai yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.  

5. Kauno klinikų buveinė: Eivenių g. 2, LT – 50009, Kaunas.  

6. Kauno klinikos yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles 

ji atsako tik savo turtu. Kauno klinikos neatsako už dalininkų įsipareigojimus.  

7. Kauno klinikų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

8. Kauno klinikų veikla yra neterminuota.  

  

II. KAUNO KLINIKŲ VEIKLOS TIKSLAS IR VEIKLOS SRITYS 

  

9. Pagrindinis Kauno klinikų veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės 

vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros 

paslaugas Lietuvos gyventojams bei gerinti jų sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą ir 

mirtingumą, integruojant Universitete sukauptą šiuolaikinį mokslo, studijų ir klinikinės praktikos 

potencialą.  

10. Kauno klinikų veiklos sritys:  

10.1. asmens sveikatos priežiūra;  

10.2. visuomenės sveikatos priežiūra;  



10.3. integruotas su klinikine praktika sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir 

tobulinimas;  

10.4. medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų krypčių 

moksliniai tyrimai;  

10.5. ekonominė ir ūkinė veikla;   

10.6. socialinių paslaugų teikimas.  

11. Asmens sveikatos priežiūros srityje Kauno klinikos:  

11.1. išduotos licencijos ribose teikia visų lygių ir visų formų skubios ir planinės pagalbos 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau - ASPP);  

11.2. teikia ir užtikrina būtinąją medicinos pagalbą;  

11.3. teikia ambulatorinės ir stacionarinės reabilitacijos ASPP;  

11.4. teikia palaikomojo gydymo ir slaugos, akušerijos ir paliatyvios pagalbos paslaugas;  

11.5. teikia asmens sveikatos prevencines ir profilaktines bei slaugos paslaugas;  

11.6. dalyvauja asmens sveikatos priežiūros ekspertinėje veikloje;  

11.7. dalyvauja, rengia ir vykdo asmens sveikatos priežiūros programas ir projektus; 

11.8. dalyvauja rengiant sveikatos priežiūros teisės aktus ir standartus. 

12.  Visuomenės sveikatos priežiūros srityje Kauno klinikos:  

12.1. dalyvauja rengiant sveikatos priežiūros teisės aktus ir standartus;  

12.2. rengia ir vykdo visuomenės sveikatos priežiūros programas ir projektus gyventojų 

sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, profesinės sveikatos ir saugos bei kitose srityse.  

13. Integruotoje su klinikine praktika sveikatos priežiūros specialistų ruošimo ir 

tobulinimo srityje Kauno klinikos:  

13.1. Kartu su Universitetu dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros 

specialistus ir vaistininkus, teikia klinikinę bazę Universiteto ir kitų mokymo ir tobulinimo 

institucijų studentams, gydytojams rezidentams, podiplominio tobulinimo kursų klausytojams, 

Universiteto doktorantams ir mokslininkams bei skatina darbuotojus aktyviai įsijungti į 

Universiteto studijų ir mokslinę veiklą;  

13.2. tobulinant darbuotojus, plėtoja partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių 

universitetų ligoninėmis, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais viešaisiais ir privačiais juridiniais 

asmenimis;  

13.3. dalyvauja rengiant vadovėlius, mokymo knygas ir priemones, diagnostikos ir 

gydymo  

standartus ir algoritmus.  

14. Mokslinių tyrimų srityje Kauno klinikos:  

14.1. savarankiškai ir kartu su Universitetu dalyvauja mokslinėje veikloje, kuria, tobulina, 

vertina ir diegia mokslo naujoves, diagnostikos ir gydymo technologijas medicinos praktikoje;  

14.2. įsigyja ir naudoja sveikatos priežiūrai, mokslui bei studijoms reikalingą aparatūrą bei 

įrangą, vysto informacines ir procesų valdymo technologijas;  

14.3. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių universitetų ligoninėmis, mokslo ir 

studijų institucijomis, kitais viešaisiais ir privačiais juridiniais asmenimis, vykdant mokslinius 

tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;  

14.4. skelbia mokslinių tyrimų rezultatus mokslo ir kituose leidiniuose;  

14.5. nustatyta tvarka sudaro sąlygas Universiteto darbuotojams vykdyti mokslinius 

tyrimus ir projektus.  

15. Ekonominės ir ūkinės veiklos srityje Kauno klinikos:  

15.1. vykdo farmacinę veiklą;  

15.2. vykdo kraujo donorystės veiklą; 

15.3. užtikrina optimalų infrastruktūros funkcionavimą, renovaciją, plėtrą ir tobulinimą, 

sudarant palankią aplinką pacientams ir personalui;  

15.4. užtikrinant paslaugų patikimumą, gamina šilumą ir elektros energiją, eksploatuoja 

vandens telkinius;  



15.5. užtikrinant higienines, buitines sąlygas ir infrastruktūros plėtrą projektuoja, stato ir 

remontuoja patalpas;  

15.6. vykdo atliekų tvarkymo funkciją;  

15.7. teikia garo tiekimo ir kondicionavimo paslaugas; 

15.8. teikia statybos paslaugas; 

15.9. teikia skalbinių skalbimo paslaugas; 

15.10. vykdo elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą; 

15.11. užtikrinant pacientų, lankytojų bei personalo saugumą, teikia ginkluotą asmens ir 

turto apsaugą; 

15.12. užtikrinant patikimą ir saugų medicininių technologijų funkcionavimą, instaliuoja 

ir renovuoja medicininę aparatūrą, vykdo jos patikrą;  

15.13. eksploatuoja, prižiūri ir kuria informacines technologijas, užtikrina ryšius su 

visuomene, leidžia leidinius;  

15.14. pacientų, lankytojų bei personalo poreikiams tenkinti organizuoja ir užtikrina 

maitinimo, aprūpinimo vaistais, automobilių parkavimo, transportavimo ir kitas paslaugas.   

15.15. sudaro galimybes pacientams, jų lankytojams ir Kauno klinikų darbuotojams įsigyti 

būtiniausių prekių (maisto, higienos, spaudos ir kt.) ir pasinaudoti būtiniausiomis paslaugomis 

(rūbų skalbimo, valymo, avalynės taisymo ir kt.);  

15.16. sudaro sąlygas teikti sielovados paslaugas;  

15.17. siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, užtikrina darbuotojų sveikatingumo veiklą ir 

organizuoja bei vykdo apgyvendinimo veiklą; 

15.18. vykdo kitą veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės 

aktams.  

16. Jeigu veiklai, numatytai Kauno klinikų įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai 

tokią licenciją (leidimą) Kauno klinikos privalo turėti.  

  

III. KAUNO KLINIKŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

  

17. Vykdydamos įstatuose numatytą veiklą Kauno klinikos turi teisę:  

17.1. turėti sąskaitas bankuose, savo heraldiką ir prekės ženklą;  

17.2. Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka pirkti ar 

kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo kaip 

nuosavu, panaudos ar patikėjimo teise valdomu turtu.  

17.3. teikti bei gauti paramą;  

17.4. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;  

17.5. jungtis į nepelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;  

17.6. naudoti Kauno klinikų lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti;  

17.7. skelbti konkursus, reikalingus Kauno klinikų veiklai vykdyti;  

17.8. teikti mokamas paslaugas;  

17.9. vadovaujantis Universiteto studijų plėtros planais, sudaryti sąlygas vykdyti studijų 

procesą Kauno klinikose;  

17.10. organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, jų rezultatus pritaikyti klinikinėje 

praktikoje;  

17.11. atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemos ir Universiteto strateginės plėtros plano 

gaires, plėtoti esamą Kauno klinikų infrastruktūrą, steigiant naujus ir reorganizuojant esamus 

struktūrinius padalinius ir funkcinius darinius;  

17.12. inicijuoti ir dalyvauti vykdant bendrus projektus, teisės aktų nustatyta tvarka steigti 

juridinius asmenys ir (ar) dalyvauti jų veikloje, tame tarpe su visuomeniniais ir (ar) privačiais 

partneriais;  

17.13. suteikti klinikinę bazę Universiteto vykdomoms studijoms, moksliniams tyrimams 

bei dalyvauti juos vykdant;  



17.14. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės 

aktams, Universiteto statutui ir Kauno klinikų įstatams.  

18. Vykdydamos įstatuose numatytą veiklą Kauno klinikos neturi teisės:  

18.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu numatyta įstatuose;  

18.2. neatlygintinai perduoti Kauno klinikų turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar 

panaudos sutartį Kauno klinikų dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Viešųjų įstaigų 

įstatyme numatytus atvejus;  

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

18.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.  

19. Kauno klinikos privalo:  

19.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;  

19.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintą tvarką;  

19.3. teikti nemokamas planines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, turintiems 

teisę jas gauti;  

19.4. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Kauno 

klinikoms išduotoje licencijoje;   

19.5. naudoti sveikatos priežiūros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas 

naudoti Lietuvos Respublikoje;  

19.6. įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pildyti ir saugoti 

pacientų medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir 

kitoms įstaigoms;  

19.7. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti 

informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama;  

19.8. drausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą;  

19.9. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento 

sveikatai;  

19.10. įstatymų nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę, buhalterinę 

ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius.  

 

IV. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO KAUNO KLINIKOMS TVARKA 

  

20. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas 

Kauno klinikoms perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat 

pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.  

21.  Dalininkų įnašai Kauno klinikoms perduodami tokia tvarka:  

21.1.  pinigai įnešami į Kauno klinikų sąskaitą;  

21.2. turtas Kauno klinikoms perduodamas surašant perdavimo aktą.  

22. Perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Kauno klinikų vadovas. 

Perduodant turtą, Kauno klinikoms turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. 

Perduodamas turtas vertinamas dalininko lėšomis. Tiksliniai dalininkų asignavimai panaudojami 

tik pagal paskirtį. 

23. Dalininkų įnašų vertė yra įrašoma Įstaigos dokumentuose, o dalininkams išduodamas 

jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Už įnašo registravimą atsako Kauno klinikų vadovas. 

 

V. KAUNO KLINIKŲ ORGANAI 

  

24. Kauno klinikų organai:  

24.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;  

24.2. vienasmenis valdymo organas - generalinis direktorius. 

 

 



VI. KAUNO KLINIKŲ DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA IR 

SUŠAUKIMO TVARKA, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMAS 

  

25. Kauno klinikų visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija:  

25.1. tvirtinti, keisti ir pildyti Kauno klinikų įstatus;  

25.2. nustatyti Kauno klinikoms ir filialams privalomas veiklos užduotis;  

25.3. detalizuoti Kauno klinikų turto naudojimą, valdymą ir disponavimą pagal Lietuvos 

Vyriausybės nustatytą tvarką;  

25.4. pagal įstatymus dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų skaičiavimo metodikas;  

25.5. reorganizuoti ir likviduoti Kauno klinikas;  

25.6. organizuoti viešąjį konkursą Kauno klinikų vadovo pareigoms ir tvirtinti šio 

konkurso nuostatus;  

25.7. nustatyti arba pavesti Kauno klinikų vadovui nustatyti Kauno klinikų išlaidų, skirtų 

darbo užmokesčiui, medikamentams ir medicinos priemonėms, normatyvus;  

25.8. nustatyti Kauno klinikų vadovo darbo užmokestį;   

25.9. priimti sprendimą dėl Kauno klinikų tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar 

dalyve; 

25.10. tvirtinti Kauno klinikų valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą; 

25.11. tvirtinti Kauno klinikų veiklos strategiją; 

25.12. nustatyti Kauno klinikų veiklos vertinimo kriterijus; 

25.13. užtikrinti, kad Kauno klinikų veiklos ataskaitoje būtų vertinamas jos veiklos 

ekonominis ir socialinis poveikis; 

25.14. priimti sprendimą likviduoti Kauno klinikas ar atšaukti jos likvidavimą, skirti ir 

atleisti likvidatorių; 

25.15. gauti informaciją apie Kauno klinikų veiklą;  

25.16. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;  

25.17. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikoje 

galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams.  

26. Kasmet per keturis mėnesius nuo Kauno klinikų finansinių metų pabaigos 

organizuojamas eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Kauno klinikų vadovas turi parengti ir 

pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Kauno klinikų 

metinių finansinių atskaitomybę ataskaitų rinkinį ir Kauno klinikų veiklos ataskaitą. Neeilinis 

visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti organizuojamas Kauno klinikų vadovo ar dalininkų 

iniciatyva.  

27. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio 

dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, 

sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas jame dalyvavusių dalininkų sąrašas ir 

informacija apie susirinkimo sušaukimą. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių 

asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, 

papildymai turi būti aptarti protokole. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo abu 

dalininkai.  

28. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi abu Kauno klinikų 

dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio 

dalininkų susirinkimo sprendimai, įskaitant sprendimus dėl Kauno klinikų reorganizavimo, 

reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, Kauno klinikų pertvarkymo, likvidavimo ir likvidavimo 

atšaukimo, priimami bendru abiejų dalininkų sprendimu.  

29. Už visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą atsako Kauno klinikų vadovas. Kauno 

klinikų vadovas turi raštu pranešti kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki 

susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio 

termino, jei su tuo raštiškai sutinka abu dalininkai. Dalininkų rašytiniai sutikimai turi būti pridėti 



kaip priedas prie visuotinio dailininkų susirinkimo protokolo ir saugomi Kauno klinikose teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

30. Nauji dalininkai nepriimami.  

31. Kauno klinikų dalininkas turi teisę savo teises perleisti kitam asmeniui Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir būdais.   

  

VII. KAUNO KLINIKŲ VADOVO KOMPETENCIJA 

 

32. Kauno klinikų vadovas (generalinis direktorius) į darbą priimamas viešo konkurso 

būdu penkeriems metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina visuotinis 

dalininkų susirinkimas. Visuotinis dalininkų susirinkimas nustato vadovo atlyginimą, tvirtina 

pareigybės aprašymus, skatina ir skiria nuobaudas. Universiteto rektoriaus teikimu, darbo sutartį 

su Kauno klinikų vadovu sudaro ir nutraukia Sveikatos apsaugos ministras. Apie Kauno klinikų 

vadovo paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio 

dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių 

asmenų registro tvarkytojui.  

33. Kauno klinikų vadovu gali būti fizinis asmuo, jo kvalifikacija turi atitikti dalininkų 

patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Kauno klinikų vadovas privalo periodiškai tobulinti 

vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu. Su Kauno klinikų vadovu sudaroma visiškos materialinės atsakomybės 

sutartis. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Kauno klinikų vadovą, 

su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Kauno klinikų vadovas gali savo pavaldiniams 

suteikti įgaliojimus vykdyti jam priskirtas funkcijas.  

34. Kauno klinikų vadovas organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios 

įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su viešosios 

įstaigos darbuotojais. 

35. Kauno klinikų vadovo teisės ir pareigos:  

35.1. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti;  

35.2. teikti dalininkams derinti Kauno klinikų valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;  

35.3. vykdyti Kauno klinikų darbuotojų atestaciją, organizuoti filialų, padalinių vadovų 

ir sveikatos priežiūros specialistų priėmimo į darbą viešuosius konkursus;   

35.4. tvirtinti Kauno klinikų vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, 

kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;  

35.5. kreiptis į dalininkus dėl Kauno klinikų padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;  

35.6. tvirtinti Kauno klinikų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio 

fondą;  

35.7. atsakyti už perduoto pagal panaudos sutartį bei Kauno klinikų įsigyto turto tinkamą 

naudojimą ir išsaugojimą;  

35.8. visuotiniam Kauno klinikų dalininkų susirinkimui ir Universiteto Senatui teikti 

praėjusių finansinių metų Kauno klinikų veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;  

35.9. Kauno klinikų vardu pasirašyti dokumentus ar įgalioti kitus asmenis vykdyti 

vadovo kompetencijos funkcijas;  

35.10. atstovauti Kauno klinikas įvairiose institucijose;  

35.11. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikoje 

galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.  

 

VIII. KAUNO KLINIKŲ ADMINISTRACIJA 

 

36. Kauno klinikų administracija yra privalomas valdymo organas. Kauno klinikų vadovas 

vadovauja administracijai, kurią sudaro vyriausiasis finansininkas ir atskirų veiklos sričių 

direktoriai. Kauno klinikų administravimo veiklai užtikrinti veikia atitinkamos tarnybos. 



37. Atskirų veiklos sričių direktoriai atsakingi už Kauno klinikų vadovo pareigybių 

aprašyme patikėtų funkcijų atlikimą.  

38. Tarnybos atsakingos už generalinio direktoriaus tarnybų nuostatuose patvirtintų 

funkcijų atlikimą. 

39. Direktoratas yra generalinio direktoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. 

Direktoratą sudaro generalinis direktorius ir atskirų veiklos sričių direktoriai. Į direktorato 

posėdžius generalinis direktorius gali kviesti ir kitus asmenis. 

40. Direktoratas svarsto organizacinius sveikatos priežiūros, ūkinius ir kitus klausimus, 

padalinių darbą, teikia siūlymus ir padeda generaliniam direktoriui įgyvendinti Kauno klinikų 

veiklos strategiją. Direktorato posėdžiai protokoluojami.  

 

IX. KAUNO KLINIKŲ PATARIAMIEJI ORGANAI 

  

41. Kauno klinikų patariamieji organai:  

41.1. stebėtojų taryba;  

41.2. gydymo taryba;  

41.3. slaugos taryba;  

41.4. etikos komisija.  

42. Kauno klinikų stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems 

metams Kauno klinikų veiklos viešumui užtikrinti.  
43. Kauno klinikų stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų Sveikatos apsaugos ministerijos 

paskirtų atstovų, dviejų Universiteto rektoriaus paskirtų atstovų, vieno Kauno miesto 

savivaldybės tarybos paskirto tarybos nario, vieno Kauno miesto savivaldybės tarybos paskirto 

visuomenės atstovo ir vieno Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų 

paskirto atstovo.  

44. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių Kauno klinikų administracijoje, 

Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.  

45. Stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, paskyrimo ir atšaukimo tvarką nustato 

Stebėtojų tarybos darbo nuostatai, kuriuos tvirtina dalininkai. 

46. Kauno klinikų gydymo taryba yra patariamasis organas, sudaromas iš Kauno klinikų 

padalinių ir filialų gydytojų bei trijų Universiteto rektoriaus deleguotų klinikinių specialybių 

atstovų. Gydymo tarybos sudėtis tvirtinama ir atšaukiama Kauno klinikų vadovo įsakymu. 

Gydymo tarybai pirmininkauja Kauno klinikų vadovas arba jo įgaliotas darbuotojas.  

47. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo 

klausimus.  

48. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio 

pasiūlymus Kauno klinikų vadovui.  

49. Kauno klinikų slaugos taryba yra patariamasis organas, sudaromas iš Kauno klinikų 

padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja Kauno klinikų vadovas 

arba jo įgaliotas darbuotojas.  

50. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, 

svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Kauno klinikų 

vadovui.  

51. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Kauno klinikų vadovas. Gydymo 

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

narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo tvarką bei atsakomybę.  

52. Kauno klinikose sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip 

laikomasi medicinos etikos bei etikos kodekso reikalavimų. Medicinos etikos komisijos 

sudarymą ir veiklos tvarką nustato jos nuostatai, parengti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 

patvirtintus Sveikatos priežiūros  įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdinius nuostatus. 

 



IX. PAGRINDINIAI KAUNO KLINIKŲ PADALINIAI 

 

53. Kauno klinikas sudaro profilinės klinikos (toliau - Klinikos), filialai, kiti struktūriniai 

padaliniai ir tarnybos, būtini sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, mokslo ir studijų veiklai 

vykdyti.  

54. Filialas yra struktūrinis Kauno klinikų padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis 

visas arba dalį Kauno klinikų funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis Kauno klinikų padalinys, 

turintis teisę atstovauti Kauno klinikų interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus 

veiksmus Kauno klinikų vardu.  

55. Klinika yra jungtinis struktūrinis Universiteto ir Kauno klinikų padalinys, kuriame 

teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bei vykdomos studijos ir moksliniai tyrimai. 

Klinika steigiama, reorganizuojama ar likviduojama dalininkų sprendimu. Klinikos veiklą 

apibrėžia atitinkami Universiteto profilinės klinikos nuostatai.  

56. Klinika atlieka šias funkcijas:  

56.1. teikia savo profilio sveikatos priežiūros paslaugas, dalyvauja Universiteto studijų 

procese ir moksliniuose tyrimuose;  

56.2. tobulina ir perkvalifikuoja sveikatos priežiūros specialistus;  

56.3. kaupia ir naudoja sveikatos priežiūros veiklai, o taip pat studijų procesui ir 

moksliniams tyrimams reikalingą aparatūrą ir įrangą;  

56.4. rengia mokslo straipsnius, tyrimų ir gydymo metodikas bei algoritmus, vadovėlius, 

metodines bei kitas priemones;  

56.5. svarsto kandidatus į konkursines vietas ir savo nuomonę pateikia Kauno klinikų 

administracijai;  

56.6. Kauno klinikų administracijos nustatyta tvarka disponuoja finansiniais, 

materialiniais, žmogiškaisiais ir kitais ištekliais, teikia siūlymus gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę, darbo organizaciją, išteklių panaudojimą.  

57. Klinikai vadovauja klinikos vadovas. Vadovą iš specialybės kvalifikaciją turinčių 

mokslininkų konkurso būdu renka ir Universiteto rektoriaus teikimu tvirtina Universiteto 

Senatas.  

58. Klinikos vadovas:  

58.1. kartu su Kauno klinikų administracija siekdamas klinikos pažangos, organizuoja 

klinikos sveikatos priežiūros, pedagoginę ir mokslinę veiklą, vadovauja klinikai, veikia jos vardu 

ir ją atstovauja;  

58.2. administracijos nustatyta tvarka organizuoja savo klinikos profilio sveikatos 

priežiūros veiklą Kauno klinikoms deleguotoje teritorijoje ir apimtyje;  

58.3. tarpininkauja priimant ir atleidžiant klinikos darbuotojus;  

58.4. siūlo Kauno klinikų vadovui skatinti klinikos darbuotojus už puikų pareigų atlikimą;  

58.5. siūlo Kauno klinikų vadovui skirti nuobaudas klinikos darbuotojams už netinkamą 

pareigų atlikimą, pareiginių nuostatų ar vidaus darbo tvarkos taisyklių nepaisymą;  

58.6. skatina ir padeda įgyvendinti perspektyvias klinikos darbuotojų iniciatyvas;  

58.7. pritraukia klinikos veiklai reikalingus papildomus išteklius;   

58.8. už metinę klinikos veiklą atsiskaito Kauno klinikų administracijai ir fakulteto 

tarybai;  

58.9. neperimdamas atskirų klinikos darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai 

klinikos darbuotojų darbo trūkumai ar klaidos įvyko betarpiškai dėl klinikos vadovo darbo 

defektų ar įsikišimo ir negalėjo būti paties darbuotojo ištaisomi, atsako už:  

58.9.1. sveikatos priežiūros veiklos vykdymo klinikoje organizavimą ir kokybę, integruotą 

mokslinės ir pedagoginės veiklos organizavimą;  

58.9.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos, civilinės saugos, 

sanitarinių ir higieninių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, vidaus darbo tvarkos taisyklių 

vykdymą ir vykdymo kontrolę;  

58.9.3. klinikos materialinių vertybių saugojimą ir apskaitos kontrolę;  



58.9.4. klinikos turto valdymą ir naudojimą; 

58.9.5. klinikos vadovas turi ir kitų teisių ir pareigų, kurios nurodytos jo pareiginiuose 

nuostatuose. 

 

X. KAUNO KLINIKŲ PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA 

  

59. Kauno klinikų padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešojo konkurso būdu 

penkeriems metams. Viešąjį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Kauno klinikų 

vadovas.  

60. Kauno klinikų filialų ir padalinių vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka 

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.  

61. Kauno klinikų ir jos filialų sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami 

viešojo konkurso būdu penkeriems metams. Viešąjį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina 

Kauno klinikų vadovas.  

 

XI. KAUNO KLINIKŲ FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI 

JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 

  

62. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Kauno 

klinikų filialas ir atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Kauno klinikų vadovas.  

63. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Kauno 

klinikų vadovas.  

64. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas 

Kauno klinikų finansinėje atskaitomybėje.  

65. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktais ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.  

66. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkaų susirinkimo sprendimu.  

 

XII. KAUNO KLINIKŲ TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO 

TVARKA 

  

67. Kauno klinikų turtas:  

67.1. gautas iš valstybės ir savivaldybių institucijų patikėjimo ar panaudos pagrindu;  

67.2.  įsigytas iš Kauno klinikų lėšų;  

67.3. gautas kaip parama, panauda ar pagal testamentą;  

67.4. finansiniai ištekliai;  

67.5. kitas su Kauno klinikų veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.  

68. Kauno klinikų lėšų šaltiniai:  

68.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros 

sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo 

įstaigomis, taip pat specialiosioms programoms finansuoti skirtos lėšos;  

68.2. dalininkų skirtos lėšos;  

68.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;  

68.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms 

finansuoti;  

68.5. valstybės investicinių programų lėšos;  

68.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;  

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

paslaugas ar sutartinius darbus;  

68.8. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;  



68.9. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams 

tenkinti;  

68.10. skolintos lėšos;  

68.11. pajamos už parduotą ar išnuomotą Kauno klinikų turtą;  

68.12. pajamos, gautos įgyvendinant bendrus projektus su viešaisiais ir (ar) privačiais 

partneriais;  

68.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.  

69. Kauno klinikos turi teisę gauti valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų paslaugoms 

teikti pagal sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės meru.  

70. Kauno klinikų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos gali būti finansuojamos iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų, valstybės investicijų programų.  

71. Kiekvienais metais Kauno klinikos sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 

privalomojo sveikatos draudimo fondo bei savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų 

sąmatą. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas 

teikiantys subjektai.  

72. Prekių, darbų ir paslaugų pirkimus Kauno klinikos vykdo vadovaudamosios Viešųjų 

pirkimų įstatymu.  

73. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Kauno klinikos naudoja paramos 

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

valstybės ar savivaldybių, laikomos atskirose Kauno klinikų lėšų sąskaitose.  

74. Kauno klinikų pajamos skirstomos tokia tvarka:  

74.1. Kauno klinikų įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;  

74.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;  

74.3. personalo kvalifikacijai kelti;  

74.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti;  

74.5. patalpų remontui;  

74.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;  

74.7. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.  

75. Kauno klinikų pelnas gali būti naudojamas tik Įstatuose nustatytiems Kauno klinikų 

tikslams siekti. Kauno klinikų pelnas negali būti skiriamas dalininkams, Kauno klinikų valdymo 

organų nariams ir darbuotojų premijoms.  

76. Kauno klinikų lėšos gali būti naudojamos šiais įstatais numatytai ir kitai įstatymų 

neuždraustai veiklai.  

77. Buhalterinę apskaitą Kauno klinikose tvarko buhalterija, kuriai vadovauja vyriausiasis 

finansininkas. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo.  

78. Finansinės veiklos kontrolei užtikrinti Kauno klinikos organizuoja išorinį auditą.  

  

XIII. KAUNO KLINIKŲ ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 

  

79. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Kauno klinikų įstatus (toliau – įstatai) turi Kauno 

klinikų dalininkai ir Kauno klinikų vadovas. Įstatus bendru sprendimu keičia visuotinis dalininkų 

susirinkimas. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas 

visas pakeistų įstatų tekstas, ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. 

Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų teisinio perregistravimo įstatymų nustatyta 

tvarka.  

  

XIV. INFORMACIJOS APIE KAUNO KLINIKŲ VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI 

TVARKA 

  

80. Kauno klinikų vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų 

susirinkimui praėjusių finansinių metų Kauno klinikų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. 



Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu, įskaitant žiniasklaidą, Kauno klinikų vyr. 

finansininkas  sudaro sąlygas vietoje su šia ataskaita susipažinti.  

81. Kauno klinikų veiklos ataskaitoje turi būti pateikta Viešųjų įstaigų įstatyme nurodyta 

informacija.  

82. Kauno klinikų veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurios reikalauja 

visuotinis dalininkų susirinkimas.  

  

XV. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA. LEIDINYS, KURIAME 

SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA 

  

83.  Įstatymuose numatytais atvejais, tvarka ir terminais pranešimai ir skelbimai viešai 

pateikiami dienraštyje “Lietuvos žinios” ir (arba) VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame 

leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba pranešama visiems įstatymų numatytiems 

asmenims registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti 

reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 

įstatymas.  

84. 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.  

  

Visuotinio dalininkų susirinkimo atstovai: 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius 

prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas  __________________________ 

 

Lietuvos Respulikos sveikatos apsaugos ministras 

Vytenis Povilas Andiukaitis           ___________________________ 


