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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM).
Dabartinė situacija: Vyriausybė pritarė SAM valdymo srities įstaigų optimizavimui Vyriausybės
pasitarimuose (2018-11-07 protokolas Nr. 49, 4 klausimas ir 2018-12-12 protokolas Nr. 55, 3
klausimas). Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų pakeitimų projektai įgyvendinantys šiuos
protokolus dėl kai kurių įstaigų reorganizavimo:
 Lošimų priežiūros tarnybos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą
jungimo;
 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centro ir Higienos instituto jungimo;
 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro bei Radiacinės saugos centro reorganizavimo prijungiant jį
prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro;
 Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimo.
Projekto esmė:
1. Siūloma protokolo Nr. 49 4 klausime „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos valdymo srities įstaigų optimizavimo“ patikslinti kai kurias formuluotes bei pavedimų
įgyvendinimo terminą nukelti iki 2020 m. liepos 1 d.:
 pavedimo „Kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija integruoti Valstybinės teismo
medicinos tarnybos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos įstaigas į bendrą teismo ekspertizės paslaugas teikiančių įstaigų sistemą“
(nepriimtas galutinis sprendimas dėl tinkamiausios alternatyvos teismo ekspertizės įstaigų
konsolidavimui);
 pavedimą „Spręsti dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro
veiklos ir jos vykdymo vietos pertvarkymo“ pakeisti pavedimu „Spręsti dėl Sveikatos apsaugos
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro veiklos pertvarkymo ir jos vykdymo vietos
perkėlimo į Kauną“ (būtų užtikrintas nacionaliniu mastu geografiškai efektyviausias
ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimas iš vidurio Lietuvos, perkėlimo kaina nuo 74 iki
100 tūkst. eurų);
 pavedimą „Likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką“ pakeisti pavedimu „Pertvarkyti Lietuvos
medicinos bibliotekos veiklą taip, kad jos vykdoma veikla būtų integruota į kitų tokias veiklas
vykdančių įstaigų sistemą“ (Seimas jau nepritarė įstatymo projektui dėl bibliotekos
likvidavimo, todėl siūlomas kitoks variantas);
 atsisakyti pavedimo „Siekiant konsoliduoti ir optimizuoti donorystės funkcijas, atlikti
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir VšĮ Nacionalinio
kraujo centro organizacinį pertvarkymą " (SAM svarsto alternatyvius sprendimus dėl
nacionalinio kraujo visų donorystės įstaigų tinklo pertvarkymo).
2. Siūloma protokolu Nr. 55, (1 dalis) „Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų
konsolidavimas“ patvirtintame Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų
funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plane:

2
 atsisakyti pavedimo „Perduoti Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos atliekamas priežiūros funkcijas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“;
 pavedimo „Prijungti Lietuvos bioetikos komitetą prie pasirinktos įstaigos, kuri nebūtų susijusi
su klinikinių tyrimų užsakymu ir finansavimu ir galėtų užtikrinti vykdomų veiklų
nepriklausomumą“ įvykdymo terminą nukelti iki 2020 m. liepos 1 d. (buvo sausio 1 d.).
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume protokolo projektą apsvarstyti Vyriausybės pasitarime.
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