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DĖL 2021 METŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS PAKEITIMO
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ 18 punktu, prašo
įtraukti siūlymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 ,,Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo projektą pagal
lentelę:
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Ministerija, peržiūrėjusi vykdomų veiklų svarbą bei įvertinusi pavaldžių biudžetinių įstaigų
pateiktus prašymus, priėmė sprendimą perskirstyti sutaupytus valstybės biudžeto asignavimus,
skiriant asignavimus susidariusiems įstaigų trūkumams dengti, kreditoriniams įsiskolinimams
tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes dengti, kad įstaigos metus baigtų be kreditorinių
įsiskolinimų.
Sutaupyti asignavimai 50 tūkst. eurų Ministerijos kompiuterinei technikai atnaujinimui bei
licencijų įsigijimui. Paaiškėjus, kad iki šiol mūsų naudotos Enterprise lygio licencijos sutartis gali
būti sudaryta ne trumpiau kaip 3 metų laikotarpiui, o mums šis variantas netinka. Todėl buvo
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pasiūlyta įsigyti metams laiko CBS (Cloud based service) paketą - tai yra tokios pat licencijos, tačiau
pigesnės, nes skirtos įmonėms iki 300 darbuotojų ko pilnai pakanka mūsų įstaigai, taip pat yra
galimybė nesunkiai keisti naudojamų licencijų kiekį pagal poreikį, ko negalime daryti dabartinėje
sutartyje ir mokėti tik už naudojamas licencijas. Todėl kaina sumažėjo ir pirkimas atliekamas tik
metams už 70 tūkst. su PVM. Kitais metais kaina vėl gali kisti, paketų turinį ir kainas reguliuoja
Microsoft, pagal šią sutartį sutaupėme 35 tūkst. eurų. Taip pat įsigyjant kompiuterinę techninę
įrangą, pirkimas vyko per CPO, laimėjo mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, sutaupėme 8 tūkst. eurų.
Įvertinę pavaldžių biudžetinių įstaigų prašymus dėl kompiuterinės technikos poreikio
atnaujinimo, priimtas sprendimas padengti įsigytų 39 kompiuterių išlaidas, perskirstant sutaupytus
asignavimus.
Nepanaudotas lėšos 55 tūkst. eurų einamosioms išlaidoms, iš jų: 41 tūkst. eurų – įgyvendinant
e. sveikatos paslaugų gyventojams, pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams
palaikymo ir plėtojimo veiklas; 3 tūkst. eurų – vykdant naikintinų vaistinių preparatų surinkimą iš
gyventojų; 11 tūkst. eurų – vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas.
Priimtas sprendimas šias lėšas skirti pavaldžių įstaigų įsiskolinimams dengti:
20 tūkst. eurų – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos pagal galutinius teismų sprendimus administracinės bylose eA-1895756/2021 ir eA-3953-492/2021. Pastarojoje byloje priteista suma su 5 proc. metinėmis palūkanomis
(1,7 tūkst. eurų), todėl laiku nesumokėjus didėtų ne tik suma, bet ir prisidėtų priverstinio išieškojimo
išlaidos (už antstolio veiksmus).
35 tūkst. eurų – Nacionalinis visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC) dėl atleistiems darbuotojams išmokėtų išeitines išmokas nurodant
darbuotojus, kurių apsisprendimą palikti NVSC lėmė COVID-19 pandemija ir prašo jas
kompensuoti. Sprendimą išeiti iš darbo dažniausiai priima tie specialistai, kurių darbas jau antri
metai tiesiogiai susijęs su COVID-19 pandemijos valdymo priemonių vykdymu. Dalis išėjusių
darbuotojų vykdė COVID 19 valdymo funkcijas (26 proc. sudarė užkrečiamųjų ligų valdymo
specialistai, 9 proc. valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę vykdantys specialistai ir 11
proc. kitų sričių specialistai, kuriems pandemijos metu buvo pavesta vykdyti COVID-19 valdymo
funkcijas (asmenų konsultavimas, medicininės karantininės kontrolės vykdymas, didelę riziką
turėjusių asmenų pirminis informavimas, leidimų palikti izoliacijos vietą išdavimas ar pan.)). Kai
kurie darbuotojai pildydami išeinančio iš darbo anketas nurodė, kad sprendimą išeiti iš darbo lėmė
blogėjanti sveikata, per didelis darbo krūvis, pervargimas, darbo pobūdis.
Darbo užmokesčio perskirstymas pagal programas vykdomas tarp Ministerijos vykdomų
priemonių, neišeinant iš Centrinės institucijos išlaikymui numatytų bendrų asignavimų. Pakeitimą
įtakojo dėl darbuotojų kaitos (atleidimai, vaiko priežiūros atostogos), kuriuo metu etatai buvo
laikinai laisvi ir darbo užmokestis nebuvo mokamas.
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