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Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo
Nr. SV-S-212 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 9 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:
Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I 1367 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-866 (toliau – Projektas Nr.
XIVP-866), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui Projektą Nr. XIVP-866
tobulinti atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnio 3 dalies nuostata dėl universiteto ligoninių
skaičiaus Lietuvos Respublikoje pagal savo reglamentavimo pobūdį iš įgyvendinamųjų
nuostatų turėtų būti perkelta į Projekto Nr. XIVP-866 1 straipsniu keičiamą Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 5 dalį. Lietuvos
Respublikoje šiuo metu veikia ligoninių tinklas, kuris užtikrina visų būtinų antrinio ir tretinio
lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams, o tų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, kurių nėra galimybės suteikti minėtose ligoninėse, teikimas turi būti
užtikrinamas universiteto ligoninėse. Universiteto ligoninių skaičius ir išdėstymas turi
užtikrinti efektyvų turimos infrastruktūros panaudojimą, t. y. kad universiteto ligoninėse būtų
toks pacientų srautas, kuris leistų efektyviai naudoti brangią medicinos įrangą bei užtikrinti
sveikatos priežiūros specialistams pakankamą sudėtingiausių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų praktikos krūvį, kai per praktiką išlaikoma aukšta sudėtingiausių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo kokybė. Universiteto ligoninių skaičius ir išdėstymas Lietuvos
Respublikoje taip pat turi užtikrinti tolygų sudėtingiausių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą pacientams. Be to, universiteto ligoninių skaičius ir išdėstymas turi
užtikrinti efektyvų ribotų finansinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išteklių
naudojimą universiteto ligoninių teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms
apmokėti. Regioninės politikos strategijoje, pateikiamoje Lietuvos regioninės politikos
Baltojoje knygoje darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030 metams nustatyta, kad aukščiausio
lygmens tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos turi būti steigiamos trijuose didžiausiuose
Lietuvos Respublikos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Atsižvelgiant į tai, kas
paminėta, ir universiteto ligoninių skaičius ir išdėstymas Lietuvos Respublikoje turi būti
reglamentuojamas įstatymu. Universiteto ligoninių skaičiaus nustatymas įstatyme taip pat
užtikrins teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo organizavimo sistemoje, nes ilguoju laikotarpiu leis racionaliai planuoti
tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūrai gerinti būtinų
resursų poreikį ir finansinius išteklius.
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Keičiamo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „valstybinė aukštoji mokykla
(universitetas)“ turi būti rašomi žodžiai „valstybinis universitetas“, vietoj žodžių „steigėjai
(dalininkai)“ – žodis „dalininkai“ (atitinkamai pakeičiant ir Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatymo 27 straipsnio 4 punktą, 32 straipsnį, 33 straipsnio 6 dalį) ir turi būti atsisakoma
perteklinio (blanketinio) sakinio „Universiteto ligoninė steigiama arba jau veikianti ligoninė
universiteto ligoninės statusą gali įgyti šio įstatymo 27 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka.“
Minėtas siūlymas grindžiamas siekiu, kad Projekto Nr. XIVP-866 nuostatos atitiktų Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintą teisėkūros
aiškumo principą.
Siekiant dermės su Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos
aukštosiose mokyklose, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių,
pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių
laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo “, 7
punktu, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „medicinos ir (ar) slaugos
studijos“ turi būti rašomi žodžiai „medicinos ir (ar) slaugos ir akušerijos studijų krypčių
medicinos ir (ar) slaugos studijų programos“.
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau paminėta, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis turėtų
būti išdėstyta taip:
„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.“
2. Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į šio nutarimo 1 punkte
pateiktus argumentus, vietoj žodžių „valstybinės aukštosios mokyklos (universitetai)“ turi būti
rašomi žodžiai „valstybiniai universitetai“ ir taip pat atsisakoma 2 straipsnio 3 dalies.
Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas pavedimas savivaldybei pagal
kompetenciją priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Šiuo metu Klaipėdoje veikia skirtingo
pavaldumo (valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės) asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
kurių pagrindu yra planuojama steigti Klaipėdoje veiksiančią universiteto ligoninę. Tiek šiuo
metu galiojantis įstatyminis teisinis reguliavimas, tiek ir keičiamo įstatymo 5 dalies nuostata
nustato, kad universiteto ligoninės dalininkais gali būti tik valstybė (Sveikatos apsaugos
ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešųjų įstaigų dalininkės, teises ir pareigas) ir
valstybinis universitetas. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, Klaipėdos miesto savivaldybė
turėtų priimti atitinkamus sprendimus dėl savo pavaldumo asmens sveikatos priežiūros įstaigų
integravimo į valstybės pavaldumo Klaipėdos asmens sveikatos priežiūros įstaigų struktūrą,
kurių pagrindu į dalininkus priėmus Klaipėdos universitetą Klaipėdos mieste atsirastų nauja
universiteto ligoninė.
Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau paminėta, Projekto Nr. XIVP-866 2 straipsnis turėtų
būti išdėstytas taip:
„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.
2. Iki 2022 m. vasario 28 d.:
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1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministras, valstybiniai universitetai pagal kompetenciją priima įstatymo įgyvendinamuosius
teisės aktus.
2) 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.“

Ministras Pirmininkas

Sveikatos apsaugos ministras

