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ODONTOLOGŲ RŪMŲ VEIKLOS PRISTATYMO 

 

Gerbiamieji, 

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau – Asociacija), kurios nariais yra ir 

privačios odontologines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prašo atkreipti dėmesį į šiame 

rašte išdėstytus siūlymus, nagrinėjant Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2021-01-15 

vyksiančio posėdžio 1 klausimo temą, susijusią su Odontologų rūmų veiklos pristatymu: 

1. Asociacija pasisako už savivaldos bei savireguliacijos stiprinimą sveikatos priežiūros sektoriuje ir 

pritaria savireguliacijos institucijų – atitinkamų sveikatos priežiūros sričių (Odontologų, Gydytojų (medicinos), 

Slaugos) specialistų rūmų steigimuisi bei dalies funkcijų, kurias galėtų efektyviai ir kokybiškai vykdyti, perėmimui 

iš valstybės (kvalifikacijos tobulinimo organizavimo, sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo, kt.). 

2. Asociacijos narių, teikiančių odontologines paslaugas, nuomone anksčiau veikusio odontologijos 

savireguliacijos modelio – Odontologų rūmų – sudarymo ir funkcionavimo pagrindai nebuvo pakankami bei 

tinkami, užtikrinant skaidrų, efektyvų ir veiksmingą valstybės deleguotų funkcijų vykdymą bei skaidrius kitus 

savireguliacijos procesus. Asociacijos narių, teikiančių odontologines paslaugas, nuomone, formuojant 

Odontologų rūmų valdymo organus bei priimant sprendimus (tiek valstybės deleguotų funkcijų srityje, tiek kitose) 

neretai pritrūkdavo skaidrumo, nebuvo tinkamai atstovaujama mažesnių bei privačias odontologijos paslaugas 

teikiančių įstaigų interesams, nebuvo įsiklausoma į jų nuomonę. Nariai nepritaria privalomos narystės 

reikalavimui. Nepakankamai rūmai prisidėjo išsakant poziciją ir imantis veiksmų skaidrinant odontologijos 

sektorių.  

3. Asociacija siūlo: 

3.1. pritarti Odontologų rūmų veiklos atnaujinimui ir dalies valstybės vykdomų funkcijų perdavimui 

savireguliacijai; 

3.2. teisės aktuose nustatyti reikalavimus Odontologų rūmų veiklai, kurių vienas pagrindinių turėtų būti 

Odontologų rūmų valdysenos ir sprendimų priėmimo sistemos pertvarkymas, įvedant Gerosios valdysenos 

principus ir praktiką (valdymo organų rinkimų skaidrios sistemos įvedimas, aiškus funkcijų ir pareigų nustatymas 

bei atskyrimas; Stebėtojų tarybos skaidrus suformavimas bei jos efektyvios veiklos (priežiūros) užtikrinimas; 

Komitologijos suformavimas (Nominacijų, Narystės, Etikos, Audito komitetų) ir kt.). Užtikrinus skaidrius 

valdymo ir sprendimų priėmimo bei priežiūros ir kontrolės procesus bus išvengta daugumos anksčiau padarytų 

klaidų ir užtikrintas efektyvus ir kokybiškas odontologų savireguliacijos mechanizmas, perimtų valstybės šiuo 

metu vykdomų funkcijų įgyvendinimas. 

3.3. tam, kad, būtų tinkamai išdiskutuota ir pasirengta (pertvarkyta valdysena, pakeisti įstatai ir kt.), 

tikslinga skirti pereinamąjį laikotarpį pokyčiams įgyvendinti, nustatant valstybės funkcijų perėmimą ir teisės akto 

įsigaliojimo laikotarpį – 2021 m. liepos 1 d. 

Esame pasiruošę užtikrinti konstruktyvų, abipusį dialogą ir prašome mus įtraukti į tolimesnį bet kokių 

susijusių teisinių pokyčių svarstymo procesą.  
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