
Projektas 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

LIGONINĖS GYDYMO IR SLAUGOS TARYBŲ PATVIRTINIMO 
 

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 

punktu, viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės įstatų, patvirtintų Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-330 ,,Dėl Viešosios įstaigos Plungės 

rajono savivaldybės ligoninės įstatų patvirtinimo“, 39.7, 59 ir 68 punktais bei atsižvelgdama į 

viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės 2022 m. sausio 6 d. raštą Nr. V3-12 „Dėl 

informacijos pateikimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

              Patvirtinti:  

             1. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo tarybą (Tarybos 

sudėtis – sprendimo 1 priede). 

             2. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Slaugos tarybą (Tarybos sudėtis 

– sprendimo 2 priede). 
 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

 

Administracijos direktorius           Mindaugas Kaunas 

Juristas                                           Vytautas Tumas 

Kalbos tvarkytojas                        Algirdas Eidukaitis 

 

 

 

Sprendimo projektą rengė savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė 
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Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 10 d. 

sprendimo Nr. T1-  

1 priedas  

 

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo taryba: 

 

Jūratė Armalienė, Buhalterijos ir ekonomikos skyriaus ekonomistė, Gydymo tarybos pirmininkė. 

Indrė Bieliauskienė, Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus specialistė, Gydymo tarybos sekretorė. 

Nariai: 

1. Remigijus Mažeika, laikinai einantis direktoriaus pareigas.  

2. Danguolė Luotienė, direktoriaus pavaduotoja. 

3. Giedrius Ramanauskas, laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

4. Rolandas Dėdinas, Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas. 

5. Albinas Tamkevičius, Radiologijos skyriaus vedėjas. 

6. Boleslovas Kazlauskas, Vidaus ligų skyriaus vedėjas. 

7. Brūno Aleknavičius, Chirurgijos – traumatologijos skyriaus vedėjas. 

8. Aivaras Dovydaitis, Anestezijos ir reanimacijos skyriaus vedėjas. 

9. Eugenija Gaudiešienė, II palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėja, Medicininio audito 

tarnybos vyriausioji auditorė. 

10. Dalia Ketvirtienė, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti 

vidaus ligų gydytoja. 

11. Raimondas Doviltis, Neurologijos skyriaus vedėjas. 

12. Irma Bladžienė, Klinikinės laboratorijos vedėja.  

_________________ 
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Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 10 d. 

sprendimo Nr. T1-  

2 priedas  

 

 

Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Slaugos taryba: 

 

Vijoleta Mačiuitienė, Ligoninės vyriausioji slaugytoja, Slaugos tarybos pirmininkė.  

Lina Ablingienė, Neurologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė, Slaugos 

tarybos sekretorė.  

Nariai: 

1. Virgina Vaitkienė, Konsultacinės poliklinikos bei palaikomojo gydymo ir reabilitacijos skyriaus 

fizinės medicinos ir reabilitacijos poskyrio vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė. 

2. Violeta Butkuvienė, Vidaus ligų skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė. 

3. Virginija Drakšienė, COVID skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė. 

4. Violeta Rimkuvienė, Anestezijos ir reanimacijos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos 

administratorė. 

5. Neringa Vasiliauskienė, Chirurgijos – traumatologijos skyriaus vyresnioji slaugytoja - slaugos 

administratorė. 

6. Daiva Mačiuitienė, Palaikomojo gydymo ir reabilitacijos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos 

administratorė. 

7. Renata Luotienė, Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos 

administratorė. 

8. Jovita Grigaitienė, II palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vyresnioji slaugytoja – slaugos 

administratorė. 

9. Danutė Tilvikienė, Centralizuotos sterilizacinės vyresnioji administratorė. 

10. Renata Domarkaitė, Klinikinės laboratorijos biomedicinos technologė. 

11. Vilija Piekuvienė, Odontologijos ir ortopedijos skyriaus administratorė. 

______________________________________ 
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                                        SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO  

„DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS 

GYDYMO IR SLAUGOSTARYBŲ PATVIRTINIMO“ 
 

2022 m. sausio 13  d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės 

ligoninės įstatų, patvirtintų Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu 

Nr. T1-330 ,,Dėl Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės įstatų patvirtinimo“, 39.7, 

59 ir 68 punktais bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės 2022 

m. sausio 6 d. raštą Nr. V3-12 „Dėl informacijos pateikimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba 

patvirtins viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo ir Slaugos tarybas. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 

Ligoninės Gydymo taryba yra kolegialus patariamasis organas, sudaromas penkeriems 

metams iš Ligoninės padalinių (skyrių) ir filialų gydytojų. Gydymo tarybos sudėtis, Ligoninės 

vadovo teikimu, tvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Gydymo taryba sudaroma 

iš ne mažiau kaip 7 nariai.  

Įstaigos Slaugos taryba yra kolegialus patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams 

iš Ligoninės padalinių (skyrių) ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybos sudėtis, Ligoninės 

vadovo teikimu, tvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Slaugos taryba sudaroma iš 

ne mažiau kaip 7 narių. 

          3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, 

periodiškai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų 

įsigijimo klausimus, gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Ligoninės vadovui. Jeigu 

Ligoninės vadovas su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti Ligoninės 

steigėjui (savininkui). 

Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, gali teikti 

rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Ligoninės vadovui. Jeigu Ligoninės vadovas su pasiūlymu 

nesutinka, Slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti Ligoninės steigėjui (savininkui). 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 

Bus patvirtintos naujos VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo ir Slaugos 

tarybos. 

5. Pateikti skaičiavimai, išlaidų sąmatos, nurodyti finansavimo šaltiniai. 

            Sprendimui įgyvendinti lėšų nereikės. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. 

Nėra. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertimas. 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. 

Projektas rengtas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės 

2022 m. sausio 6 d. raštą Nr. V3-12 „Dėl informacijos pateikimo“. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo  projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. 

Nėra. 

10. Kam (institucijos, skyriams, organizacijoms ir t.t.) patvirtintas sprendimas turi 
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būti išsiųstas. 

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei. 

11. Kita svarbi informacija.  

Nėra. 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja                                    

savivaldybės gydytoja                                        Oresta Gerulskienė 

 
 


