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DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TLK STEBĖTOJŲ TARYBĄ

LR Sveikatos draudimo įstatymo  35 straipsnio 1 dalis reglamentuoja,  kad  “Teritorinėje
ligonių  kasoje  4 metams sudaroma stebėtojų  taryba.  Stebėtojų  taryba  – kolegialus  patariamasis
organas. Į teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą įeina Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas,
Valstybinės ligonių kasos atstovas, po vieną į aptarnaujamą teritoriją įeinančių savivaldybių tarybų
deleguotą  atstovą  –  tarybos  narį.  Teritorinės  ligonių  kasos  stebėtojų  tarybos  darbui  vadovauja
teritorinės  ligonių  kasos  stebėtojų  tarybos  pirmininkas,  renkamas  iš  teritorinės  ligonių  kasos
stebėtojų tarybos narių paprasta balsų dauguma dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 teritorinės ligonių
kasos stebėtojų tarybos narių.  Teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos pirmininku negali  būti
Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovas.“ 

Prašome deleguoti į Klaipėdos teritorinę ligonių kasos stebėtojų tarybą vieną savo atstovą.
Valstybinei  ligonių  kasai  prie  SAM  pateiksime  tvirtinimui  Klaipėdos  teritorinės  ligonių  kasos
stebėtojų tarybos sudėtį.
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