Projektas
PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
201 m.
d. įsakymu Nr. VLIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Lietuvos sporto medicinos centras (toliau tekste – Centras) yra Lietuvos nacionalinės

sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė 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 ir kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais, 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

anspaudą. Centro buveinės adresas – Ozo g.39, LT-07171 Vilnius.
4.

Centras biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Pagal savo prievoles Centras atsako tik savo lėšomis.
Centras turi ūkį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, anspaudą ir sąskaitas bankuose.
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 įstatymuose ir šiuose nuostatuose jo
kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Centro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Centro interneto tinklalapyje ir
(ar) kitose informavimo priemonėse.
7. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Centras gali turėti filialus.
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9. Numatytai veiklai vykdyti Centras privalo turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos išduodamą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms būtiną licenciją.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS
10. Centro veiklos sritis – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
11. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:
11.1. teikti kokybiškas specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sportininkams ir
sportuojantiems;
11.2 saugoti ir stiprinti sportininkų sveikatą, vykdyti jų traumatizmo ir sergamumo prevenciją.
12. Centras, siekdamas 11.1 punkte nustatyto tikslo:
12.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo sportininkų profilaktinius tikrinimus;
12.2. pagal savo kompetenciją gydo susirgusius ar traumuotus sportininkus ir sportuotojus, taiko
reabilitacines gydymo priemones;
12.3. konsultuoja suinteresuotas institucijas, įstaigas ar organizacijas, atrenkant talentingus
sportininkus į sporto ugdymo centrus arba bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančios specializuoto
ugdymo krypties programas;
12.4. prireikus nustato sportininkų fizinį išsivystymą, funkcinių organizmo rezervų rodiklius,
organizmo prisitaikymą prie pasirinktos sportinės veiklos ir fizinių krūvių;
12.5. vykdo sportininkų medicininę priežiūrą sporto bazėse ir (ar) sporto ugdymo centruose,
sporto pratybų, sporto stovyklų, sporto varžybų ir kitų sporto renginių metu;
12.6. kaupia ir analizuoja informaciją apie sportininkų sveikatos būklę ir prireikus teisės aktų
nustatyta tvarka teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims.
13. Centras, siekdamas 11.2 punkte nustatyto tikslo:
13.1. nuolat stebi sportininkų sveikatos ir fizinės raidos pokyčius;
13.2. sudaro sportininkų organizmo atsigavimo po treniruočių ir varžybų programas;
13.3. teikia informaciją sportuojantiems sveikatos atgavimo ir gerinimo klausimais;
13.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia Kūno kultūros ir sporto departamentui siūlymus dėl
traumatizmo ir sergamumo prevencijos;
13.5. teikia SAM Higienos institutui metinę statistinę informaciją.
14. Centras taip pat atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
III. ĮSTAIGOS TEISĖS
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15. Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas
funkcijas, turi teisę:
15.1. vykdyti nuostatuose nustatytą veiklą Lietuvos Respublikoje ir teisės aktų nustatyta tvarka už
jos ribų;
15.2. naudoti, valdyti, perduotą patikėjimo teise turtą ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei nuostatų nustatyta tvarka;
15.3. naudoti Centro lėšas nuostatuose nustatytai veiklai įgyvendinti;
15.4. teisės aktų nustatyta tvarka skelbti konkursus, būtinus centro veiklai;
15.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio
valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;
15.6. kartu su sporto, medicinos ir mokslo institucijomis vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą;
15.7. teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
15.8. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų
atstovus (susitarusi su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo
grupes Centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
15.9. gauti paramą;
16. Centras gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir
kitiems teisės aktams.
VI. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
17. Centro veikla organizuojama vadovaujantis direktoriaus patvirtintu metiniu veiklos
planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“. Įstaigos metinis veiklos planas skelbiamas įstaigos interneto tinklapyje. Kaip vykdomas
įstaigos metinis veiklos planas vertina Kūno kultūros ir sporto departamento Vidaus audito skyrius. .
18. Centro veiklą reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka
parengtos ir Centro vadovo tvirtinamos Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, kurios skelbiamas įstaigos
interneto svetainėje.
19. Centrui vadovauja direktorius (toliau – Įstaigos vadovas), kurį viešojo konkurso būdu skiria
į pareigas Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius. Kvalifikacinius reikalavimus
Centro direktoriui skelbdamas viešąjį konkursą nustato Kūno kultūros ir sporto departamento
generalinis direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
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gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“.
20. Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos teisės aktais, nustato Centro direktoriui pareiginį atlyginimą, jo priedus, skiria
paskatinimus ir drausmines nuobaudas, atleidžia jį iš pareigų.
21. Centro direktorius gali turėti pavaduotojų. Centro direktoriaus pavaduotojus viešojo
konkurso būdu į pareigas priima ir atleidžia iš jų Centro direktorius. Centro direktoriaus pavaduotojai
tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Centro direktoriui
22. Centro direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Centro direktoriaus pavaduotojas arba
kitas Centro darbuotojas, kuriam Centro direktorius yra pavedęs atlikti funkcijas.
23. Centro direktorius:
23.1. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą;
23.2. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos
funkcijos;
23.3. atsako už asmens priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą, įskaitant ir
vidaus medicininio audito veiklą;
23.4. užtikrina, kad būtų Centre laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
23.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato priedus ir ar
priemokas, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
23.6. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Centro administracijos padalinių bei centro filialų
nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus Centro vidaus dokumentus, kontroliuoja jų
įgyvendinimą;
23.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą
teikiami ataskaitų rinkiniai ir medicininės statistinės ataskaitos būtų teisingi;
23.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės
sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
23.9. atstovauja Įstaigai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir
kitose organizacijose;
23.10. atlieka kitas su Centro veikla susijusias teisės aktuose nustatytas funkcijas ir steigėjo
pavedimus;
24. Centre sudaromi šie kolegialūs organai: gydymo ir slaugos tarybos, medicinos etikos
komisija.
25. Gydymo ir slaugos tarybų sudėtis ir jų veiklos reglamentus tvirtina Centro vadovas.
Gydymo ir slaugos tarybų reglamentai nustato šių tarybų uždavinius ir funkcijas, tarybų teises ir
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pareigas, darbo organizavimo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo tvarką bei
atsakomybę.
26. Centre vadovaujantis Pavyzdiniais medicinos etikos komisijos nuostatais, patvirtintais
Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl pavyzdinių medicinos
etikos komisijos nuostatų“, sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri stebi ir kontroliuoja, kaip
įstaigoje laikomasi medicinos etikos reikalavimų, ir padeda spręsti iškilusias medicinos etikos
problemas. Įstaigos vadovas tvirtina Įstaigos medicinos etikos komisijos nuostatus ir jos darbo
reglamentą.
VIII. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS
27. Centre direktoriaus įsakymu organizuojamas vidaus medicininis auditas.
28. Centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus kontrolę, ir vidaus audito
nustatyta tvarka. Vidaus auditą atlieka Kūno kultūros ir sporto departamento Vidaus audito skyriaus
specialistai.
29. Centro teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka gali atlikti:
29.1. sveikatos apsaugos ministro paskirti pareigūnai;
29.2. Valstybinė akreditavimo

sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos

ministerijos – asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikties išduotai įstaigos licencijai patikrinimą;
29.3. Kūno kultūros ir sporto departamento vidaus audito specialistai;
29.4. Valstybinė medicininio audito inspekcija – asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir ekonominio efektyvumo valstybinę kontrolę;
29.5. Valstybinė ir teritorinė ligonių kasos – asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kiekio ir kokybės kontrolę bei
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų naudojimo finansinę ir ekonominę analizę įstaigose, kurios
sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų teikimo ir kompensavimo;
29.6. Lietuvos medicinos etikos komitetas – asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų
paslaugų atitikties medicinos etikos reikalavimams valstybinę kontrolę;
29.7. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba – paslaugų, teikiamų
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę
VI. Baigiamosios nuostatos
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30. Centras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos respublikos įstatymuose ir
kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
__________________________________
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