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1. P a k e i č i u Klaipėdos sporto medicinos centro nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Klaipėdos sporto medicinos centro nuostatų patvirtinimo“, ir
išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
2. P a v e d u biudžetinės įstaigos „Klaipėdos sporto medicinos centras“ direktorei Sigitai
Kibildienei pateikti šio įsakymo 1 punkte nurodytų nuostatų naują redakciją įregistruoti valstybės
įmonei „Registrų centras“.
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Klemensas Rimšelis

PATVIRTINTA
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prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-204
(Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-224
redakcija)
KLAIPĖDOS SPORTO MEDICINOS CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos sporto medicinos centras (toliau – centras) – valstybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga,
kurios paskirtis – teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas sportininkams ir sportuotojams.
2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos
Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas)
generalinio direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą.
Centro buveinės adresas – Šilutės plentas 4A, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
4. Centras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centrui
finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
5. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Kūno kultūros ir sporto
departamentas, kuris kontroliuoja centro veiklą, priima sprendimą dėl centro reorganizavimo ar likvidavimo,
centro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose
įstatymuose ir šiuose nuostatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Centro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami centro interneto tinklalapyje ir (ar)
kitose visuomenės informavimo priemonėse.
7. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
II. CENTRO VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS
8. Centro veiklos sritis – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
9. Pagrindiniai centro veiklos tikslai:
9.1. stiprinti sportininkų ir sportuotojų sveikatą;
9.2. vykdyti sportininkų ir sportuotojų traumatizmo ir sergamumo prevenciją;
9.3. skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną.
10. Siekdamas 9.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, centras:

10.1. teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos olimpinės ir parolimpinės, kurčiųjų olimpinių
žaidynių rinktinių kandidatams, visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių nariams, kitiems sportininkams,
tarp jų vaikams ir neįgaliems asmenims;
10.2. sudaro ir įgyvendina sportininkų organizmo atsigavimo po fizinių krūvių programas;
10.3. pagal kompetenciją gydo sportininkus ir sportuotojus, lankančius kūno kultūros ir sporto pratybas.
11. Siekdamas 9.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, centras:
11.1. nustato fizinį išsivystymą, funkcinių organizmo rezervų rodiklius, organizmo prisitaikymą prie
pasirinktos sportinės veiklos ir fizinių krūvių;
11.2. atlieka sporto pratybų ir treniruočių sporto stovyklose medicininę priežiūrą;
11.3. kaupia ir analizuoja informaciją apie olimpinės rinktinės kandidatus ir olimpinės pamainos rinktinės
kandidatus, nacionalinių sporto rinktinių sportininkų sveikatos būklę ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia
informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui,
Lietuvos sporto medicinos centrui, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui ir kitiems su sportininkų
rengimu susijusiems asmenims;
11.4. konsultuoja ir tiria iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sporto klubų atsiųstus sportininkus,
rekomenduoja jiems gydymą ir treniruočių režimą.
12. Siekdamas 9.3 punkte nurodyto veiklos tikslo, centras:
12.1. suinteresuotiems asmenims teikia informaciją apie centro veiklą ir sveikatos stiprinimo priemones;
12.2. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kitomis valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis centro kompetencijai priskirtais klausimais;
12.3. teikia konsultacijas kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sporto organizacijoms,
treneriams ir gyventojams sporto medicinos ir sveikatos stiprinimo klausimais.
13. Centras taip pat atlieka šias funkcijas:
13.1. teikia pasiūlymus Kūno kultūros ir sporto departamentui dėl centro veiklos tobulinimo, medicininės
įrangos įsigijimo, Kūno kultūros ir sporto departamento strateginių ir metinių veiklos planų įgyvendinimo;
13.2. teikia medicininę statistinę informaciją Higienos institutui;
13.3. rengia ir teikia Kūno kultūros ir sporto departamentui siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su centro
veikla, pakeitimo ar priėmimo;
13.4. atlieka kitas teisės aktais centrui nustatytas funkcijas.
III. CENTRO TEISĖS
14. Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas,
turi teisę:
14.1. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti turtu, kuris perduodamas centrui
patikėjimo teise, taip pat naudotis turtu, kuris centrui perduodamas panaudos teise;
14.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus
(suderinus su jų vadovais) sudarant darbo grupes ir komisijas centro kompetencijai priskirtiems klausimams
spręsti;
14.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių
juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;
14.4. kartu su sporto ir medicinos mokslo institucijomis vykdyti praktinį mokslinį tiriamąjį darbą;
14.5. teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
14.6. turėti filialų.
15. Centras gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems
teisės aktams.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
16. Centro veikla organizuojama vadovaujantis centro direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos planu,
kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827. Centro metinis veiklos planas skelbiamas centro
interneto tinklalapyje. Kaip vykdomas centro metinis veiklos planas, vertina Kūno kultūros ir sporto
departamento Vidaus audito skyrius.
17. Centro darbuotojų veikla ir centro vidaus tvarka reglamentuojama centro direktoriaus tvirtinamuose
centro darbo reglamente, centro vidaus tvarkos taisyklėse, centro darbuotojų pareigybių aprašymuose.
18. Centro struktūrą tvirtina centro direktorius.
19. Centrui vadovauja direktorius, kurį viešojo konkurso būdu priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Kūno
kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui.
20. Centro direktorius:
20.1. organizuoja centro darbą ir atsako už centrui nustatytų tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;
20.2. užtikrina centro teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
20.3. užtikrina, kad centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir centro nuostatų;
20.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų centro darbuotojus;
20.5. tvirtina centro struktūrą ir centro darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui
nustatytų lėšų ir centrui patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
20.6. tvirtina centro padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo
dokumentus;
20.7. teisės aktų nustatyta tvarka skatina centro darbuotojus arba skiria jiems drausmines nuobaudas;
20.8. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami
ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
20.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos
sukūrimą;
20.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl teikiamų medicinos paslaugų asortimento;
20.11. priima įsakymus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
20.12. atstovauja centrui teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir kitose
organizacijose;
20.13. atlieka kitas su centro veikla susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas ir steigėjo pavedimus.
21. Centro direktorius gali turėti pavaduotoją. Centro direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka
centro direktoriaus pavaduotojas (tuo atveju, kai direktorius pavaduotojo neturi – kitas direktoriaus įsakymu
įgaliotas centro darbuotojas). Centro direktoriaus pavaduotoją viešojo konkurso būdu į pareigas priima ir
atleidžia iš jų centro direktorius. Centro direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas centro
direktoriui.
22. Centre sudaromos Gydymo ir Slaugos tarybos – centro direktoriaus patariamosios institucijos,
teikiančios centro direktoriui rekomendacijas centre teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
klausimais.
Tarybos sudaromos iš centro darbuotojų. Tarybų narių skaičių nustato, jų personalinę sudėtį ir darbo
reglamentus tvirtina centro direktorius. Jis taip pat teikia taryboms svarstyti klausimus.
23. Centre, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1997 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl
Pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų“, sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri stebi ir
kontroliuoja, kaip centre laikomasi medicinos etikos reikalavimų, ir padeda spręsti iškilusias
medicinos etikos problemas.
24. Centre vidaus medicininį auditą atlieka centro direktoriaus įgaliotas centro darbuotojas.

V. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS
25. Centro vidaus auditą atlieka Kūno kultūros ir sporto departamento Vidaus audito skyrius.
26. Centro finansų kontrolė atliekama Centro finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų centro direktoriaus
2003 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. O-7, nustatyta tvarka.
27. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka centro direktorius.
28. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
________________________

