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LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ  

STATUTAS 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų samprata 

1. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija gydytojus odontologus, gydytojus odontologus 

specialistus, burnos priežiūros specialistus, asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias odontologinės 

priežiūros (pagalbos) paslaugas, (toliau – įstaiga) ir įgyvendina jų savivaldą. 

2. Rūmų teisinė forma – asociacija. 

 

2 straipsnis. Juridinė Rūmų buveinė 

Odontologų rūmų buveinė yra Vilniuje, Palangos g. 2-7, Vilnius. Buveinė keičiama Rūmų tarybos 

nutarimu, Statute nustatyta tvarka. 

 

3 straipsnis. Rūmų teisinės veiklos pagrindas 

1. Rūmų veikla grindžiama savivaldos, profesinio atsakingumo, socialinės apsaugos, viešumo ir 

teisėtumo principais. 

2. Rūmai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės 

aktais, šiuo Statutu ir Odontologų profesinės etikos kodeksu.  

 

4 straipsnis. Rūmų veiklos teritorija 

1. Rūmai turi 5 teritorinius skyrius – Rūmų filialus, veikiančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Panevėžyje ir Šiauliuose. Juos steigia Rūmų Taryba. 

2. Vilniaus teritoriniam skyriui priskiriamos Vilniaus ir Alytaus apskritys.  

3. Kauno teritoriniam skyriui priskiriamos Kauno ir Marijampolės apskritys.  

4. Klaipėdos teritoriniam skyriui priskiriamos Klaipėdos ir Tauragės apskritys.  

5. Šiaulių teritoriniam skyriui priskiriamos Šiaulių ir Telšių apskritys.  

6. Panevėžio  teritoriniam skyriui priskiriamos Panevėžio ir Utenos apskritys.  

 

5 straipsnis. Rūmų teritorinių skyrių statusas ir veikla 

1. Rūmų teritoriniai skyriai neturi juridinio asmens teisių. Rūmai atsako remdamiesi teritorinių skyrių 

prievolėmis, o Rūmų teritoriniai skyriai atsako pagal Rūmų prievoles. 

2. Rūmų teritoriniai skyriai turi savo buveinę ir atlieka jiems Rūmų tarybos nustatytas funkcijas.  

3. Rūmų teritorinių skyrių funkcijas ir uždavinius, valdymo institucijų struktūrą, teises ir pareigas, 

turtinę padėtį, atsakomybę ir kitą veiklą nustato šis Statutas ir Rūmų teritorinių skyrių nuostatai.  

4. Rūmų teritorinių skyrių nuostatus, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina Rūmų taryba. 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

RŪMŲ NARIAI. ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠUS, 

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
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6 straipsnis. Rūmų nariai 

 Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas, burnos priežiūros specialistas, turintis 

atitinkamą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti 

galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti odontologinės priežiūros 

(pagalbos) paslaugas, atstovaujama vadovo ar jo įgalioto įstaigos darbuotojo, dalyvio, valdymo organų 

nario, yra Rūmų narys nuo jo įrašymo į Rūmų narių sąrašą dienos. Vieną asmens sveikatos priežiūros įstaigą 

atstovauja vienas asmuo. Tas pats Rūmų narys dalyvauja Rūmų veikloje arba kaip fizinis asmuo, arba kaip 

juridinis asmuo. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.  

 

7 straipsnis. Rūmų narių teisės ir pareigos  

Rūmų narys privalo laikytis Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros 

praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose 

numatytų teisių ir pareigų. 

 

8 straipsnis. Įrašymas į Rūmų narių sąrašą ir išbraukimas iš Rūmų narių sąrašo  

1. Į Rūmų narių sąrašą įrašoma remiantis šio Statuto nustatyta tvarka ir sąlygomis. Į Rūmų narių 

sąrašą įrašomi asmenys, pateikę prašymą, sumokėję stojamąjį įnašą ir nario mokestį.  

 2. Kartu su prašymu pateikiama 3x4 cm pareiškėjo nuotrauka.  

3. Įrašymas į Rūmų narių sąrašą patvirtinamas Rūmų tarybos nutarimu. 

4. Rūmų Tarybos nutarimas įrašyti asmenį į Rūmų narių sąrašą priimamas ir Rūmų nario pažymėjimas 

išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.  

5. Rūmų nario pažymėjimo formą ir pagrindinius rekvizitus nustato ir tvirtina Rūmų taryba.  

6. Narystė Rūmuose nutrūksta: 

1) Rūmams nutraukus savo veiklą; 

2) Rūmų nariui mirus; 

3) rašytiniu Rūmų nario prašymu, pateiktu Rūmų tarybai prieš 30 dienų; 

4) panaikinus įstaigos licencijos galiojimą. 

7. Rūmų narys gali būti išbrauktas iš Rūmų narių sąrašo, jei: 

1) nesilaiko Rūmų statuto, Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimų, nevykdo Visuotinio 

Rūmų narių susirinkimo, tarybos nutarimų;  

2) pasinaudodamas iš Rūmų gauta informacija, sudarė sandorius, padariusius nuostolius Rūmams ar 

kitiems Rūmų nariams; 

3) nevykdo sutartinių įsipareigojimų Rūmams ir kitiems nariams; 

4) savo veikla diskredituoja Rūmus ar jos narius; 

5) nemoka Rūmų nario mokesčio; 

6) sąmoningai kliudo Rūmams vykdyti funkcijas, siekti užsibrėžtų tikslų, uždavinių; 

7) viršija jam suteiktus įgaliojimus. 

8. Sprendimas išbraukti narį iš Rūmų narių sąrašo priimamas Rūmų tarybos nutarimu. 

9. Nutraukę savo veiklą Rūmuose, nariai privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) 

iki prašymo apie išstojimą pateikimo Rūmų Tarybai datos. Išstojusių ar pašalintų Rūmų narių stojamasis 

įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip Rūmų nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

10. Rūmų narys privalo per 10 darbo dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo 

formoje, pasikeitimus.  
11. Rūmai, gavę pranešimą apie duomenų pasikeitimus, nedelsiant atnaujina Rūmų narių sąrašo 

duomenis. 

 

9 straipsnis. Rūmų garbės nario vardo suteikimas  

1. Rūmų garbės nariai renkami ir išbraukiami balsų dauguma per visuotinį odontologų Rūmų narių 

susirinkimą arba konferenciją atviru balsavimu, Rūmų tarybai pasiūlius.  
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2. Rūmų garbės nariai gali būti Lietuvos ir užsienio piliečiai, nusipelnę Lietuvos Respublikos 

odontologijai ar burnos priežiūrai profesine, praktine, moksline, pedagogine, kultūrine ir/ar visuomenine 

veikla. 

3. Garbės narys neįgyja Rūmų nario teisių ir pareigų. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

RŪMŲ STATUTO PRIĖMIMAS  

 

10 straipsnis. Rūmų statuto priėmimo tvarka 

1. Rūmų statutą ir jo pakeitimus priima visuotinis Rūmų narių susirinkimas.  

2. Statutas priimamas, pakeičiamas, jeigu už jį atviru balsavimu balsuoja ne mažiau kaip 2/3  

susirinkime dalyvaujančių narių.  

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

RŪMŲ UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS 

 

11 straipsnis. Rūmų uždaviniai 

Rūmai įgyvendina odontologų, burnos priežiūros specialistų, įstaigų savivaldą ir koordinuoja jos 

veiklą, vykdo strateginius sveikatos sistemos odontologinės priežiūros (pagalbos) uždavinius, rūpinasi 

odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, Rūmų narių profesiniu mokymu ir 

kvalifikacijos kėlimu, medicinos kultūra, rengia teisės aktų projektus gydytojų odontologų, gydytojų 

odontologų specialistų, burnos priežiūros specialistų, įstaigų veiklos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) 

klausimais bei teikia juos atsakingoms institucijoms, įgyvendina kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais bei 

šiuo statutu numatytus uždavinius.  

 

12 straipsnis. Rūmų funkcijos 

Rūmų funkcijos:  

1) ginti savo narių teises, teikti jiems pagalbą sprendžiant profesinius, socialinius, ekonominius ir kitus 

klausimus; 

2) atstovauti savo narių interesams valstybės bei savivaldybių institucijose sprendžiant odontologinės 

veiklos organizavimo, finansavimo ir kitus klausimus;  

3) organizuoti mediacijos procesą; 

4) konsultuoti Rūmų narius, rengti  rekomendacijas  odontologinės priežiūros (pagalbos) klausimais; 

5) kartu su universitetais spręsti odontologų formalaus švietimo klausimus; 

6) kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus; 

7) spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų, įstaigų atstovų neformalaus švietimo klausimus; 

8) prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų 

profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto; 

9) organizuoti Rūmų narių, odontologų, burnos priežiūros specialistų, įstaigų atstovų mokymo ir 

kvalifikacijos tobulinimo renginius; 

10) spręsti odontologinės veiklos gerinimo klausimus; 
11) organizuoti visuomenės švietimą; 

12) organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą; 

13) įgyvendinant jiems patikėtus uždavinius, leisti profesinius periodinius bei kitus mokomojo, 

šviečiamojo ar informacinio pobūdžio leidinius; 

14) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiuo statutu numatytas funkcijas. 
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13 straipsnis. Rūmų teisės 

Rūmai turi teisę: 

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti, rinkti, kaupti ir  apibendrinti informaciją apie Rūmų narių 

odontologinę veiklą; 

2)  teikti paslaugas gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams, asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoms, kitiems asmenims, susijusias su odontologinės veiklos klausimais.  

3) plėtoti ir remti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti gydytojų odontologų, burnos 

priežiūros specialistų, įstaigų paklausą, dalyvauti rengiant  švietimo įstaigų studijų programas; 

4) teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą; 

5) dalyvauti, gauti lėšas pagal nacionalines ir kitas fondų finansavimo bei paramos programas; 

6) kitas teisės aktų nustatytas teises. 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

RŪMŲ STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLA 

 

14 straipsnis. Rūmų organai 

1. Rūmų organai yra:  

1) visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas; 

2) Rūmų taryba; 

3) Rūmų garbės teismas;  

4) revizijos komisija. 

 2. Tie patys asmenys vienu metu negali būti Rūmų tarybos, revizijos komisijos, Rūmų garbės teismo 

nariai. 

 

15 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo sušaukimo tvarka 

1. Visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas) yra 

aukščiausiasis Rūmų organas, šaukiamas Rūmų tarybos ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. Visuotinis 

narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė paskutiniame visuotiniame 

susirinkime dalyvavusių narių, išskyrus pakartotinio susirinkimo atveju.  

2. Susirinkimui pirmininkauja Rūmų tarybos pirmininkas arba jo pavedimu kitas Tarybos narys. 

Sprendimai, išskyrus sprendimus dėl Rūmų statuto priėmimo, keitimo bei Rūmų reorganizavimo, 

likvidavimo ar pertvarkymo, priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas 

yra susirinkimo  pirmininko balsas.  

3. Rūmų tarybos sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis susirinkimas. 

4. Rūmų taryba visuotinius narių susirinkimus šaukia, raštu pranešdama Rūmų nariams apie visuotinio 

narių susirinkimo ar neeilinio susirinkimo datą ir pateikia susirinkimo dienotvarkę raštu (ar kitais teisės 

aktuose numatytais būdais, atitinkančiais rašytinę formą) ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo 

dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali vykti elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis. 

5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Rūmų taryba ne vėliau kaip po vieno mėnesio 

sušaukia pakartotinį susirinkimą. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti neįvykusio susirinkimo 

darbotvarkės klausimų sprendimus, nepaisydamas dalyvaujančių narių skaičiaus.  

6. Rūmų nariai privalo dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.  
 

16 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo įgaliotiniai ir jų susirinkimo 

(konferencijos) sušaukimo tvarka 

1. Vietoje visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo gali būti šaukiamas narių įgaliotinių 

susirinkimas (konferencija), kuris vykdo šio statuto visuotiniam odontologų Rūmų narių susirinkimui 

nustatytas funkcijas, išskyrus sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo.  
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2. Odontologų, burnos priežiūros specialistų, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų atstovų 

įgaliotinius renka teritoriniai Rūmų skyriai, remdamiesi Rūmų tarybos nustatytomis atstovavimo normomis.  

3. Į konferenciją, turintys teisę balsuoti, be rinkimų kviečiami Rūmų tarybos pirmininkas, Rūmų 

tarybos pirmininko pavaduotojas, Rūmų tarybos nariai, Garbės teismo nariai, Revizijos komisijos nariai.  

 

17 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo kompetencija 

1. Visuotinis narių susirinkimas: 

1) priima, keičia Rūmų statutą; 

2) slaptu balsavimu renka ir atšaukia Rūmų tarybą ar jos narį; 

3) renka ir atšaukia revizijos komisiją ir garbės teismo 5 narius, tvirtina jų nuostatus; 

4) Rūmų tarybai pasiūlius, renka Rūmų garbės narius; 

5) nustato Rūmų nario stojamojo įnašo, nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydį; 

6) tvirtina Rūmų biudžetą; 

7) priima, keičia Odontologų profesinės etikos kodeksą; 

8) priima sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; 

9) svarsto Rūmų revizijos komisijos pateiktą Rūmų finansinės veiklos ataskaitos išvadą; 

10) priima sprendimą dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito 

įmonę.  

11) sprendžia kitus šiame statute ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytus klausimus. 

2. Į susirinkimo dienotvarkės projektą turi būti įtraukti Rūmų renkamų organų siūlomi klausimai, taip 

pat klausimai, kuriuos siūlo įrašyti ne mažiau kaip pusė susirinkimo dalyvių. Patvirtinus dienotvarkę, 

papildomas klausimas į ją gali būti įtrauktas ne mažiau kaip pusės susirinkime dalyvaujančių balsų 

dauguma. 

 

18 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo protokolas 

Visuotiniai odontologų Rūmų narių susirinkimai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Visuotinio 

odontologų Rūmų narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  

 

19 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka 

1. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma, 

išskyrus šiame statute ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Nutarimai priimami atviru balsavimu. 

Slaptas balsavimas gali vykti, jeigu prašo ne mažiau kaip 1/3 Visuotinio odontologų Rūmų narių 

susirinkime dalyvaujančių narių.  

2. Balsams skaičiuoti Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimas išrenka balsų skaičiavimo 

komisiją.  

 

20 straipsnis. Rūmų taryba 

1. Rūmų taryba yra Rūmų valdymo organas, kurį sudaro Rūmų tarybos nariai, iš kurių šio statuto 

nustatytomis sąlygomis yra renkamas Rūmų tarybos pirmininkas ir  pirmininko pavaduotojas.  

2. Rūmų tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas bei Rūmų tarybos nariai tuo pačiu metu negali 

būti Rūmų garbės teismo, revizijos komisijos nariai.  

3. Rūmų tarybos nariai privalo dalyvauti Rūmų tarybos posėdžiuose, Rūmų tarybos sudarytų komisijų 

veikloje. Rūmų tarybai nagrinėjant skundus dėl komisijos veiklos, šioje komisijoje dalyvaujantys Rūmų 
tarybos nariai privalo nusišalinti nuo balsavimo. 

 

21 straipsnis. Rūmų tarybos pirmininko, Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojo ir Rūmų 

tarybos narių, Rūmų narių turėtų išlaidų apmokėjimas 

1. Rūmų tarybos pirmininkui, Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojui, Rūmų tarybos nariams bei 

Rūmų nariams dėl veiklos Rūmų valdymo organuose gali būti kompensuojamos jų, kaip gydytojų 

odontologų, gydytojų odontologų specialistų ar burnos priežiūros specialistų, įstaigų atstovų negautos 
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pajamos ir patirtos išlaidos pagal pateiktus dokumentus, atsižvelgiant į visuotinio odontologų Rūmų narių 

susirinkimo patvirtintą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą. Kompensavimo tvarka nustatoma Rūmų tarybos 

nutarimu. 

2. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo patvirtintoje metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje 

gali būti numatomos lėšos Rūmų reprezentacinėms išlaidoms kompensuoti. 

3. Rūmų nariams, deleguotiems vykdyti Rūmų funkcijas, kompensuojamos patirtos kelionės, 

nakvynės, maitinimo, ryšių, renginio dalyvio mokesčio išlaidos pagal pateiktus dokumentus. Grįžęs iš  

kelionės, kuriai buvo pritarusi Rūmų taryba, narys ne vėliau kaip per 10 dienų nuo grįžimo dienos privalo 

pateikti Rūmų tarybai kelionės rezultatų ataskaitą apie pavestų užduočių įvykdymą.  

 

22 straipsnis. Rūmų tarybos rinkimo tvarka 

1. . Rūmų tarybą sudaro 21 narys. Jų tarpe iš teritorinių skyrių atstovų turi būti ne mažiau kaip po 1 

narį. 

2. Rūmų tarybos narius slaptu balsavimu renka visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas arba 

konferencija:  

1) ne mažiau 11 narių iš gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų sąrašo; 

2) 10 narių iš visų Rūmų narių sąrašo. 

3. Rūmų tarybos nariai renkami 4 metų laikotarpiui. 

4. Nepasibaigus Rūmų tarybos nario kadencijai ar panaikinus jo įgaliojimus, likusiu kadencijos 

laikotarpiu į šio Rūmų tarybos nario vietą renkamas naujas narys, jeigu iki Rūmų tarybos kadencijos 

pabaigos liko daugiau kaip vieneri metai.  

 

23 straipsnis. Rūmų tarybos pirmininko rinkimo tvarka 

1. Rūmų tarybos pirmininkas renkamas iš Rūmų tarybos narių slaptu balsavimu ketverių metų 

laikotarpiui. 

2. Rūmų tarybos pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį pirmame balsavimo ture balsavo ne mažiau 

kaip du trečdaliai Rūmų tarybos narių. 

3. Nesurinkus kandidatams dviejų trečdalių balsų, rengiamas antrasis balsavimo turas. Jame dalyvauja 

du kandidatai, gavę daugiausia balsų. Rūmų tarybos pirmininku laikomas išrinktas asmuo, jeigu už jį 

antrame balsavimo ture balsuoja dauguma Rūmų tarybos narių.  

4. Tas pats asmuo gali būti renkamas Rūmų tarybos pirmininku ne ilgiau kaip 2 kadencijos iš eilės.  

 

24 straipsnis. Rūmų tarybos posėdžiai  

1. Rūmų tarybos posėdį sušaukia pirmininkas, kuris prieš savaitę iki posėdžio Rūmų tarybos nariams 

raštu (ar kitais teisės aktuose numatytais būdais, atitinkančiais rašytinę formą) pateikia dienotvarkę. Rūmų 

taryba taip pat yra šaukiama, dvylikai jos narių raštu pateikus motyvuotą reikalavimą ir pridėjus nutarimo 

projektą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per penkias darbo dienas. 

2. Rūmų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių. 

3. Rūmų tarybos posėdis vyksta laikantis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos darbo 

reglamento. 

4. Į Rūmų tarybos posėdžius be balsavimo teisės gali būti kviečiami Rūmų garbės teismo, Rūmų 

revizijos komisijos nariai bei Rūmų teritorinių skyrių vadovai. Pakviestieji privalo dalyvauti Tarybos 

posėdyje. 
 

25 straipsnis. Rūmų tarybos kompetencija 

1. Be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo valdymo 

organui priskirtų funkcijų, Rūmų taryba: 

1) atstovauja Rūmus kaip juridinį asmenį santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės 

valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis šio statuto 26 straipsnio nustatyta tvarka; 

2) disponuoja Rūmų turtu; 
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3) priima sprendimus dėl sandorių Rūmų vardu sudarymo; 

4) priima sprendimus dėl asmenų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo Rūmuose; 

5) šaukia visuotinį odontologų Rūmų narių susirinkimą ir konferenciją; 

6) priima sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą bei išbraukimo iš jo; 

7) tvarko Rūmų garbės narių sąrašą ir sprendžia dėl išbraukimo iš jo; 

8) tvarko Rūmų narių sąrašą; 

9) iš tarybos narių renka Rūmų tarybos pirmininką; 

10) užtikrina duomenų apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą; 

11) organizuoja Rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimą,  

12) nustato, stojamojo įnašo, nario mokesčio mokėjimo tvarką; 

13) steigia Rūmų teritorinius skyrius, tvirtina jų nuostatus ir nuostatų pakeitimus; 

14) sprendžia drausmės bylų iškėlimą Rūmų nariams, praneša suinteresuotoms institucijoms apie šių 

bylų sprendimus; 

15) trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams, konkretiems pavedimams vykdyti sudaro 

komisijas; 

16) keičia asociacijos buveinės adresą; 

17) tvirtina Rūmų teikiamų paslaugų įkainius; 

18) vykdo kitas šiame statute bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos 

visuotinio Rūmų narių susirinkimo kompetencijai. 

2. Rūmų taryba turi teisę raštu gauti informaciją iš Rūmų narių apie jų, t.y. gydytojų odontologų, 

gydytojų odontologų specialistų ar burnos priežiūros specialistų, praktiką, bei odontologinės priežiūros 

(pagalbos) įstaigų veiklą, dalyvauti teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą ir susijusių su 

odontologinės priežiūros (pagalbos), burnos priežiūros paslaugų teikimu, projektų rengime. 

3 Už Rūmų tarybos ar jos įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų nevykdymą Rūmų nariui gali būti 

keliama drausminė byla. 

4. Rūmų taryba ar jos įgalioti asmenys privalo laikyti paslaptyje informaciją, gautą iš odontologų, 

burnos priežiūros specialistų ir/ar odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir neperduoti tokios 

informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Rūmų taryba 

ar jos įgalioti asmenys negali naudoti gautos informacijos odontologo, burnos priežiūros specialisto, 

odontologinės priežiūros(pagalbos) įstaigos arba trečiųjų asmenų interesams tenkinti. 

5. Rūmų taryba, remdamasi visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo arba konferencijos 

sprendimu, nustato darbuotojų skaičių, konkrečius darbuotojų etatus, jų darbo funkcijas. 

 

26 straipsnis. Kiekybinio atstovavimo taisyklė 

Rūmų vardu veikia ir sandorius Rūmų vardu sudaro du Rūmų tarybos nariai kartu.   

 

27 straipsnis. Rūmų tarybos posėdžių vedimo tvarka 

Rūmų tarybos posėdžiui pirmininkauja Rūmų tarybos pirmininkas, o jam nesant, Rūmų tarybos 

pirmininko pavedimu Rūmų tarybos narys.  

 

28 straipsnis. Balsavimo Rūmų tarybos posėdžiuose tvarka 

Rūmų tarybos sprendimas yra teisėtas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje 

dalyvaujančių tarybos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Rūmų tarybos pirmininko 
balsas. 

 

29 straipsnis. Rūmų tarybos nutarimų panaikinimo tvarka 

Rūmų tarybos nutarimus gali panaikinti visuotinis Rūmų narių susirinkimas, konferencija, pati Rūmų 

taryba.  
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30 straipsnis. Rūmų tarybos posėdžio protokolas 

1. Posėdžio protokolą, pavedus Rūmų tarybai, rašo Rūmų tarybos sekretorius.  

2. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

3. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po Rūmų tarybos posėdžio. 

4. Rūmų nariai turi teisę susipažinti su Rūmų tarybos posėdžių protokolais, gauti nutarimų, kurie 

susiję su jų teisėmis ir pareigomis, nuorašus. 

 

31 straipsnis. Rūmų tarybos nutarimų išsiuntimo tvarka 

Rūmų tarybos nutarimai, priimti įgyvendinant Rūmų uždavinius, vykdant Rūmų funkcijas ir kitais 

svarbiais klausimais Rūmų tarybos nutarimu per penkias darbo dienas raštu (ar kitais teisės aktuose 

numatytais būdais, atitinkančiais rašytinę formą) išsiunčiami Rūmų nariams, kurių veikla susijusi su 

nutarimų vykdymu. 

 

32 straipsnis. Rūmų tarybos pirmininkas  

1. Rūmų tarybos pirmininkas reprezentuoja Rūmus tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje, 

vadovauja Rūmų tarybos darbui, Rūmų tarybos vardu susirašinėja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, 

valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis, rengia Rūmų veiklos metinės finansinės 

ataskaitos dokumentus ir teikia juos Rūmų tarybai svarstyti bei vykdo kitas šiame statute bei kituose teisės 

aktuose nurodytas funkcijas. Rūmų tarybos pirmininko veikla grindžiama Lietuvos Respublikos odontologų 

rūmų tarybos darbo reglamentu. 

2. Rūmų tarybos pirmininkas yra atskaitingas Rūmų tarybai ir visuotiniam Rūmų narių susirinkimui. 

Už savo veiklą jis atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu Rūmų tarybos pirmininkas dėl savo 

kaltės padaro žalą Rūmams, jis privalo ją atlyginti LR teisės aktų nustatyta tvarka.  

3. Rūmų tarybos pirmininkas negali užimti kitų vadovaujančių pareigų, kurios nesuderinamos su 

profesinės etikos kodekso nuostatomis, bei sukurtų interesų konfliktą tarp pirmininko privačių interesų ir jo 

užimamų pareigų Rūmų taryboje.  

 

33 straipsnis. Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo tvarka ir pavadavimas 

1. Rūmų taryba išrenka iš savo narių vieną Rūmų tarybos pirmininko pavaduotoją.  

2. Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas renkamas pirmininko įgaliojimo laikotarpiui.  

3. Rūmų taryba turi teisę sustabdyti Rūmų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimus.  

4. Rūmų taryba turi teisę panaikinti Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojo įgaliojimus ir išrinkti naują 

pavaduotoją.  

5. Pirmininko pavaduotojas vykdo Rūmų tarybos pirmininko funkcijas, jam nesant. 

 

34 straipsnis. Rūmų tarybos pirmininko, Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojo ir Rūmų 

tarybos nario įgaliojimų sustabdymas bei jų grąžinimas 

1. Rūmų tarybos pirmininkas, Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas atsistatydina arba Tarybos 

nutarimu 2/3 balsų dauguma yra nušalinami nuo pareigų, jeigu dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių 

priežasčių jie negali atlikti užduočių, susijusių su jų  pareigomis. 

2. Rūmų tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas netinkamai atliekantis savo pareigas ar pažeidęs 

profesinės etikos kodekso reikalavimus, nepasibaigus kadencijai gali būti atšaukti iš pareigų dviejų trečdalių 

Rūmų tarybos balsų dauguma. Rūmų tarybos pirmininkas ar Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas į 
atšauktojo vietą turi būti renkami ne vėliau kaip per vieną mėnesį.  

3. Rūmų tarybos narys, blogai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs profesinės etikos kodekso 

reikalavimus, nepasibaigus Rūmų tarybos kadencijai, gali būti atšauktas iš pareigų dviejų trečdalių 

visuotinio odontologų Rūmų narių  susirinkimo ar konferencijos balsų dauguma arba jo įgaliojimai gali būti 

sustabdyti iki visuotinio Rūmų narių susirinkimo ar konferencijos Rūmų tarybos sprendimu, už šį sprendimą 

balsavus 2/3 Rūmų tarybos narių. Rūmų tarybos narys atsistatydina, jeigu dėl sveikatos būklės ar kitų 

objektyvių priežasčių jis negali atlikti užduočių, susijusių su jo pareigomis. 
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4. Teritoriniai Rūmų skyriai turi teisę atšaukti jų deleguotą Rūmų tarybos narį. 

 

35 straipsnis. Rūmų specialistai ir ekspertai 

1. Rūmų taryba priima į darbą Rūmų specialistus. Jie atlieka techninį darbą, atsako į Rūmų tarybos 

paklausimus, rengia metodines priemones, teikia Rūmų nariams konsultacijas, padeda Rūmų tarybai 

įgyvendinti Rūmų funkcijas. 

2. Rūmai turi teisę samdyti ekspertus.  

 

36 straipsnis. Rūmų revizijos komisija 

1. Rūmų revizijos komisija yra Rūmų kontrolės organas. Ją 4 metams iš Rūmų narių renka visuotinis 

narių susirinkimas. Rūmų revizijos komisija sudaroma iš 5 narių. 

2. Kadencijos laikotarpiu atsilaisvinus Revizijos komisijos nario vietai, artimiausiame visuotiniame 

odontologų Rūmų narių susirinkime arba artimiausioje konferencijoje renkamas naujas Revizijos komisijos 

narys. 

3. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių. 

4. Revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, 

o balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra revizijos komisijos pirmininko balsas. Revizijos komisijos 

išvados pateikiamos raštu. 

5. Rūmų revizijos komisijos darbo tvarką nustato komisijos nuostatai.  

6. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo pritarimu Revizijos komisija gali kviesti auditą. 

7. Finansinės Rūmų veiklos auditas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per Rūmų tarybos kadenciją. 

 

37 straipsnis. Rūmų garbės teismas 

1. Rūmų garbės teismas yra Rūmų organas, kuris, vadovaudamasis šiuo statutu, Rūmų garbės teismo 

nuostatais bei Odontologų profesinės etikos kodeksu, nagrinėja Rūmų narių drausmės bylas dėl Odontologų 

profesinės etikos kodekso pažeidimų.  

2. Rūmų garbės teismą sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas. 

Juos visuotiniam narių susirinkimui siūlo Rūmų taryba. 

3. Rūmų garbės teismo nariai gali būti asmenys, turintys ne mažesnę kaip 7 metų darbo patirtį. Rūmų 

garbės teismo narys privalo vengti interesų konflikto tarp Rūmų garbės teismo nario privačių interesų ir jo 

pareigų, atstovauti visuomenės interesams. Rūmų garbės teismo narys privalo elgtis taip, jog visuomenėje 

nekiltų abejonių dėl tokio konflikto buvimo. 

4. Atsiradus laisvai Rūmų garbės teismo nario vietai, artimiausiame odontologų Rūmų narių 

visuotiniame susirinkime arba konferencijoje renkamas naujas Rūmų garbės teismo narys. 

5. Rūmų garbės teismo narių kadencijos trukmė – 4 metai. Tie patys asmenys Rūmų garbės teismo 

nariais gali būti renkami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

6. Garbės teismo nario pareigoms eiti Rūmų tarybos sprendimu jiems gali būti atlyginamos išlaidos, 

kompensuojama už sugaištą laiką. 

 

38 straipsnis. Garbės teismo pirmasis posėdis  

1. Garbės teismo nariai, susirinkę į pirmąjį posėdį, renka garbės teismo pirmininką, jo pavaduotoją, 

kuris vykdo Garbės teismo pirmininko pareigas, nesant Garbės teismo pirmininko, ir sekretorių.  

2. Rūmų garbės teismas per pirmąjį posėdį tvirtina savo darbo reglamentą. Darbo reglamentas turi būti 
patvirtintas paprastąja  teismo narių balsų dauguma. 

 

39 straipsnis. Pasirengimas byloms nagrinėti Garbės teisme  

1. Garbės teismas privalo raštu pranešti Rūmų nariui, kad dėl jo veiklos gautas skundas, leisti jam 

susipažinti su skundu ir tyrimo medžiaga.  
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2. Apie garbės teismo posėdį Rūmų nariui, kurio byla bus nagrinėjama, turi būti raštu pranešta ne 

vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki garbės teismo posėdžio. Šio termino gali būti ir nesilaikoma, jei su tuo 

sutinka Rūmų narys, kuriam iškelta drausmės byla. 

3. Rūmų narys privalo pateikti garbės teismui paaiškinimus, dokumentus, kurių reikia bylai tirti, taip 

pat privalo atvykti nurodytu laiku į Garbės teismo posėdžius. 

 

40 straipsnis. Bylų nagrinėjimas Garbės teisme  

1. Garbės teismas nagrinėja Rūmų narių drausmės bylas dėl Odontologų profesinės etikos kodekso 

pažeidimų. Kitus klausimus sprendžia kolegialiai savo posėdžiuose. Posėdžiams pirmininkauja garbės 

teismo pirmininkas, kai jo nėra – garbės teismo pirmininko pavaduotojas. Jeigu garbės teismo pirmininko 

pavaduotojo nėra, tam posėdžiui pirmininkauja pagal garbės teismo patvirtintą darbo reglamentą išrinktas 

posėdžio pirmininkas. 

2. Garbės teismo sekretorius prieš pradėdamas nagrinėti bylą, praneša garbės teismo sudėtį, pasako 

nagrinėjamos bylos esmę ir pagrindines aplinkybes.  

3. Rūmų garbės teismas gali nagrinėti bylas, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 3 teismo nariai. 

Rūmų garbės teismo sprendimai yra vieši. 

4. Sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia garbės 

teismo pirmininko, o šio nesant - jo pavaduotojo balsas. 

5. Visi Rūmų garbės teismo posėdžiai yra protokoluojami. Garbės teismo raštvedybą tvarko, kitą 

techninį ir organizacinį darbą atlieka Rūmų darbuotojas, paskirtas Rūmų tarybos pirmininko sprendimu. 

6. Rūmų nariui negali būti iškelta drausmės byla, jei nuo pažeidimo padarymo praėjo daugiau kaip šeši 

mėnesiai. Į nurodytus terminus neįskaitomas laikas, per kurį Rūmų narys sirgo, buvo išvykęs, arba dėl kitų 

pateisinamų priežasčių negalėjo būti atliekamas tyrimas. 

7. Rūmų garbės teismas, priėmęs sprendimą, privalo ne vėliau kaip per  14 darbo dienų nuo sprendimo 

priėmimo dienos, jį pateikti Rūmų nariui, kurio drausmės byla buvo išnagrinėta, Rūmų tarybai.  

8. Garbės teismo nariai privalo laikyti paslaptyje informaciją, kurią sužinojo nagrinėdami Rūmų narių 

drausmės bylas ir kuri Rūmų nario pripažinta komercine (gamybos) paslaptimi, ir nenaudoti jos Rūmų 

garbės teismo narių asmeninei arba kitų asmenų naudai. 

 

 

                                                                 ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

                                                 RŪMŲ TURTAS IR JO TVARKYMAS 

 

42 straipsnis. Rūmų turtas 

1. Rūmų turtą sudaro: 

  1) narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir kitos tikslinės įmokos; 

  2) pajamos už suteiktas paslaugas; 

  3) valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; 

  4)  fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 

  5) kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; 

  6) skolintos lėšos; 

  7) kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos. 

2. Šiame straipsnyje ir kituose teisės aktuose numatytos Rūmų lėšos ir kitas turtas naudojamas Rūmų 
uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. 

 

43 straipsnis. Rūmų turtinės teisės 

1. Rūmai, vykdydami savo uždavinius, turi teisę: 

1) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose; 

2) pirkti ar kitais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, nuomoti, keisti ar kitaip disponuoti; 

3) sudaryti sutartis, skolinti ir skolintis lėšas bei kitą turtą. 
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2. Rūmų turtas ir lėšos tvarkomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytus 

ribojimus.  

 

44 straipsnis. Rūmų veiklos, tarybos pirmininko ir finansinės veiklos ataskaitos 

 1. Rūmų tarybos vardu Rūmų tarybos pirmininkas kiekvienais metais iki balandžio 30 d. pateikia  

metines Rūmų veiklos, tarybos pirmininko ataskaitas, finansinę metinę ataskaitą, pajamų - sąnaudų  sąmatą 

ir einamųjų metų pajamų - sąnaudų sąmatos projektą Rūmų tarybai ir visuotiniam Rūmų narių susirinkimui 

tvirtinti. 

 2. Su Rūmų praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita, saugoma Rūmų buveinėje, susipažinti turi 

teisę kiekvienas suinteresuotas asmuo, pateikęs motyvuotą prašymą Rūmų Tarybai ir gavęs jos teigiamą 

sprendimą. Teisė susipažinti su Rūmų veiklos ataskaita nesuteikia teisės jos kopijuoti ar kitais būdais 

dauginti bei platinti. 

 

45 straipsnis. Rūmų nario stojamasis įnašas, mokestis ir kitos Rūmų narių tikslinės įmokos 

1. Rūmų funkcijoms atlikti Rūmų nariai moka stojamuosius įnašus, nario mokesčius. Jų dydį, 

pasiūlius Rūmų tarybai, nustato visuotinis Rūmų narių susirinkimas.  

2. Rūmų nario mokestis mokamas už einamuosius metus iki kovo 31 d. 

3. Rūmų taryba turi teisę išskirtiniais atvejais, gavusi raštišką Rūmų nario prašymą, sumažinti nario 

mokestį, nuo jo atleisti tam tikram laikui arba jo sumokėjimą atidėti. Apie priimtą sprendimą Rūmų taryba 

informuoja visuotinį Rūmų narių susirinkimą savo ataskaitoje apie sąmatos vykdymą. 

4. Visuotinis Rūmų narių susirinkimas Rūmų tarybos teikimu gali nustatyti ir kitas Rūmų narių 

tikslines įmokas, kurių dydžius nustato visuotinis Rūmų narių susirinkimas, Rūmų tarybai pasiūlius.  

 

46 straipsnis. Rūmų finansinės veiklos patikra 

Rūmų finansinę veiklą kasmet tikrina Rūmų revizijos komisija. Patikros aktą ji pateikia tvirtinti 

visuotiniam Rūmų narių susirinkimui arba Rūmų narių įgaliotinių konferencijai. Metinė patikra atliekama 

kiekvienų metų balandžio mėnesio pirmąją pusę. 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

47 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie Rūmų veiklą pateikimo Rūmų nariams 

tvarka 

Dokumentų ir kitos informacijos apie Rūmų veiklą pateikimo Rūmų nariams atvejus ir tvarką nustato 

Rūmų taryba, priimdama nutarimą. 

 

48 straipsnis. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša 

informacija 

1. Viešo pobūdžio pranešimai Rūmų nariams teisės aktuose nustatytais atvejais, tvarka ir terminais 

skelbiami Juridinių registrų centro leidžiamajame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių 

asmenų vieši pranešimai, interneto svetainėje www.registrucentras.lt  arba pateikiami raštu (ar kitais teisės 

aktuose numatytais būdais, atitinkančiais rašytinę formą), jei teisės aktai nenumato kitokios pranešimų 
formos. 

2. Sprendimai apie Rūmų reorganizavimą arba likvidavimą skelbiami Juridinių registrų centro 

leidžiamajame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, interneto 

svetainėje www.registrucentras.lt   tris kartus ne mažiau kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta 

vieną kartą viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ . 

http://www.registrucentras.lt/
http://www.registrucentras.lt/


 13 

3. Visuotinio susirinkimo sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Rūmų narius ar kitus 

asmenis, išsiunčiami jiems ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Visuotinio susirinkimo dienos.  
 

49 straipsnis. Rūmų reorganizavimas, likvidavimas ir pertvarkymas 

Sprendimas reorganizuoti, likviduoti ar pertvarkyti Rūmus yra priimamas ne mažesne kaip dviejų 

trečdalių visų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

 

50 straipsnis. Rūmų turto panaudojimas likvidavus Rūmus 

Rūmus likvidavus, jų turtas ir sukauptos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir 

kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

2020 m.                    d. 

 

Įgalioti asmenys: 

 

Rūmų tarybos pirmininkas   ______________        Alvydas Šeikus 

 

Rūmų tarybos  

pirmininko pavaduotoja    ______________        Vilma Brukienė 
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