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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl
savivaldybės  turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  viešosiose  įstaigose“  1.1  papunkčiu,
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  skaidrios  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos  vardo  suteikimo
tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021  m.
gruodžio  17  d.  įsakymu  Nr.  AD1-1468  „Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  skaidrios  asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 ir 20  punktais ir
atsižvelgdamas  į  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigų  vertinimo
komisijos, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 2
d. įsakymu Nr. AD1-763 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų
vertinimo komisijos sudarymo“, pirmininkės 2022 m. spalio 26 d. Nr. VS-9891 teiktą siūlymą:

1. T v i r t i n u  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  skaidrios  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigų sąrašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  interneto
puslapyje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.                               d. įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika;
2. VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras;
3. VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis;
4. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras;
5. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė;
6. VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė;
7. VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras;
8. BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai.
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