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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija (toliau-SAM).
Projekto tikslas: pateikti Vyriausybės išvadą (pritarti) Seimo narių A. Matulo, I. Pakarklytės, I. Haase,
A. Petrošiaus ir kitų Seimo narių siūlymui įteisinti universiteto ligoninių statusą turinčių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų (toliau-ASPĮ) skaičių bei sudaryti teisines prielaidas Klaipėdoje atsirasti
universiteto ligoninės statusą turinčiai ASPĮ.
Dabartinė situacija: Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad universiteto ligoninė yra viešoji asmens
sveikatos priežiūros ir mokslo įstaiga, kartu su valstybine aukštąja mokykla vykdanti trijų pakopų
medicinos studijas, teikianti visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir tobulinanti medicinos
specialistus. Universiteto ligoninės steigėjais gali būti valstybinės aukštosios mokyklos (universitetai)
kartu su valstybe (t.y. SAM), gavusios Vyriausybės leidimą.
Lietuvoje veikia trys universiteto ligoninės statusą turinčios ASPĮ: VU ligoninė Santaros
klinikos, VU ligoninė Žalgirio klinikos ir LSMU ligoninė Kauno klinikos. Vakarų Lietuvoje tokios
ligoninės nėra, todėl šio regiono gyventojams apsunkinamas aukščiausio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas. Vertinant Klaipėdoje esančių ligoninių patirtį ir resursus bei
atsižvelgiant į regiono atstumus iki Kauno ir Vilniaus, taip pat šio regiono gyventojų skaičių, būtina
sudaryti teisines sąlygas, kad Klaipėdoje atsirastų į sudėtingiausias, tretinio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas orientuota universiteto ligoninė. Pažymėtina, kad Klaipėdos universitete
vykdomos slaugos studijos, todėl tam kad būtų sudaryta galimybė Klaipėdos universitetui tapti vienos
iš Klaipėdos ASPĮ dalininke, turi būti pakeista, įteisinant, kad valstybinėje aukštojoje mokykloje
(universitete) būtų vykdomos ir slaugos studijos.
Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad:
 Universiteto ligoninė yra viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kartu su valstybine
aukštąja mokykla (universitetu) vykdanti ne tik medicinos, bet ir slaugos studijas.
 Universiteto ligoninės steigėjai (dalininkai) yra valstybė (SAM, kuri įgyvendina valstybės, kaip
viešųjų įstaigų dalininkės, teises ir pareigas) ir valstybinė aukštoji mokykla (universitetas), kurioje
vykdomos medicinos ir (ar) slaugos studijos.
 Nustatoma, kad miestuose, kuriuose veikia medicinos ir (ar) slaugos studijas vykdančios
valstybinės aukštosios mokyklos (universitetai), veiks po vieną universiteto ligoninę Vilniuje, Kaune
ir Klaipėdoje.
Projekto esmė: Siūloma iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-866 (toliau – Projektas Nr.
XIVP-866) ir pasiūlyti Seimui tobulinti Projektą Nr. XIVP-866 atsižvelgiant į šias pastabas ir
pasiūlymus:
 Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl universiteto ligoninių skaičiaus
perkelti į Projekto Nr. XIVP-866 1 straipsniu keičiamos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2
straipsnio 5 dalies turinį.
 Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „valstybinė aukštoji mokykla
(universitetas)“ (atitinkamai pakeičiant ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 27 straipsnio 4 punktą,
32 straipsnį, 33 straipsnio 6 dalį) įrašyti „valstybinis universitetas“, vietoj žodžių „steigėjai
(dalininkai)“ – žodis „dalininkai“.
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 Siūloma ši 2 straipsnio 5 dalies formuluotė:
„5. Universiteto ligoninė – viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kartu su valstybiniu
universitetu vykdanti medicinos ir (ar) slaugos ir akušerijos studijų krypčių medicinos ir (ar) slaugos
studijų programas bei medicinos ir sveikatos mokslų srities mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
plėtrą, teikianti visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir tobulinanti sveikatos priežiūros
specialistus. Lietuvos Respublikoje gali veikti po vieną universiteto ligoninę Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje. Universiteto ligoninės dalininkais gali būti valstybė (Sveikatos apsaugos ministerija
įgyvendina valstybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės, teises ir pareigas) kartu su valstybiniu
universitetu, kuriame vykdomos medicinos ir (ar) slaugos ir akušerijos studijų krypčių medicinos ir (ar)
slaugos studijų programos.“
 Kadangi Klaipėdoje veikia skirtingo pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigos (valstybės
ir Klaipėdos miesto savivaldybės), kurių pagrindu planuojama steigti universiteto ligoninę, Klaipėdos
miesto savivaldybė turės priimti atitinkamus sprendimus dėl savo pavaldumo ASPĮ integravimo į
valstybės pavaldumo Klaipėdos ASPĮ struktūrą, tokiu būdu siūloma tokia įstatymo formuluotė:
„Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priima atitinkamus sprendimus dėl Klaipėdos asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, integravimo į Klaipėdos
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra valstybė, struktūrą, kurių pagrindu į dalininkus
priėmus Klaipėdos universitetą Klaipėdos mieste atsirastų nauja universiteto ligoninė.“
Nauda: Universiteto ligoninių skaičiaus nustatymas įstatyme užtikrins teisėtų lūkesčių principo
įgyvendinimą tretinio lygio sveikatos paslaugų teikimo organizavimo sistemoje ir ilguoju laikotarpiu
leis racionaliai planuoti tretinio lygio paslaugų infrastruktūrą, gerinti būtinų resursų poreikį ir
finansinius išteklius. Taip pat bus sudarytos teisinės prielaidos vakarų Lietuvos regione turėti
aukščiausio lygio paslaugas teiksiančią universiteto ligoninę.
Atitiktis Vyriausybės programai: įgyvendina Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą:
4.2.7 punkto priemonė – kompetencijų centrų modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo sukūrimas.
Derinimas: nutarimo projektas suderintas su Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Teisingumo ministerija siūlo atsisakyti universiteto ligoninių
skaičiaus įtvirtinimo įstatyme. Teisingumo ministerijos pastabos, į kurias neatsižvelgta argumentuotos
derinimo pažymoje.
Projektas svarstytas 2021 m. spalio 28 d. tarpinstituciniame pasitarime, patikslintas atsižvelgiant į
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas bei suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija: vietoj žodžių „medicinos ir (ar) slaugos studijos“ siūloma rašyti „medicinos ir (ar) slaugos
ir akušerijos studijų krypčių medicinos ir (ar) slaugos studijų programos“ (suderinta su Studijų krypčių
ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, ŠMSMS 2016 m.
gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1075).
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume projektą pakartotinai svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir
Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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