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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: optimizuoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, užtikrinti
racionalesnį valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, veiksmingiau naudoti žmogiškuosius išteklius,
atsisakyti besidubliuojančių funkcijų, reorganizuojant biudžetines įstaigas Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centrą, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą,
Valstybinį psichikos sveikatos centrą ir prijungiant juos prie Higienos instituto.
Dabartinė situacija: siekiant optimizuoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliauLNSS) visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų tinklą, buvo priimtas Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnio pakeitimas (įsigalios 2022 m. liepos 1 d.), kuriuo
pakeista LNSS valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų nomenklatūra: iš
valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų sąrašo išbrauktos šios įstaigos:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras bei Valstybinis psichikos sveikatos centras.
Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų
išlaikomos biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūros gali būti pradėtos vykdyti tik turint
Vyriausybės sutikimą reorganizuoti biudžetinę įstaigą.
Reorganizavimui papildomų valstybės biudžeto asignavimų nereikės, nes bus perskirstomi
asignavimai bei žmogiškieji ištekliai, skirti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui,
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui, Valstybiniam psichikos
sveikatos centrui ir Higienos institutui. Šiuo metu šiose įstaigose yra patvirtintos 199 pareigybės,
iš jų užimtos 165,5 pareigybės. Po reorganizacijos planuojama sumažinti 15 pareigybių,
atsisakant besidubliuojančių bendrųjų funkcijų. Išeitinėms kompensacijoms išmokėti bus
panaudoti 2022 m. šioms įstaigoms skirti asignavimai. Tiksli išeitinių kompensacijų suma bus
žinoma įvertinus darbuotojų nesutikimus užimti siūlomas pareigybes. Sutaupymus numatoma
skirti pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus didinant jų darbo užmokestį.
Projekto esmė: Nutarimo projektu siūloma:
 pritarti, kad biudžetinės įstaigos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Valstybinis psichikos sveikatos
centras būtų reorganizuojami jungimo būdu prijungiant šia įstaigas prie Higienos instituto,
kuriam pereitų visos minėtų įstaigų teisės, pareigos ir funkcijos;
 nustatyti, kad po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Higienos institutas atliks
įstatymuose nurodytas funkcijas visuomenės sveikatos srityje, plėtojant visuomenės sveikatos
stebėseną, tyrimus, technologijų vertinimą, psichikos sveikatos stiprinimą, sveikatos mokymą ir
ligų prevenciją bei sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų ugdymą.
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Nauda: - sutelktomis kompetencijomis bus užtikrintas vieningas metodinis vadovavimas ligų
prevencijos, psichikos sveikatos, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos srityje;
- vieninga įvairių sričių visuomenės sveikatos stebėsena, sudarytos galimybės naudoti
bendras informacines sistemas;
- stambesnės visuomenės sveikatos institucijos turės daugiau pranašumų ir potencialo
įgyvendinant projektus ir naudojant investicijas – įgyvendinami aukštesnės kokybės ir didesnės
apimties projektai, turint didesnį biudžetą ir platesnį specialistų ratą;
- užtikrintas integruotas įvairių sveikatinimo veiklų specialistų (sveikatos priežiūros,
visuomenės sveikatos ir farmacijos) kompetencijų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimo
organizavimas, kvalifikacijos programų rengimas, poreikių analizavimas.
Atitiktis Vyriausybės programai: įgyvendina Vyriausybės programos nuostatas (4.1.3
papunktis) „Parengti ir priimti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų
susijusių teisės aktų projektus, siekiant optimizuoti nacionalinių visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigų tinklą“.
Derinimas: Projektas suderintas su Vidaus reikalų ministerija ir Finansų ministerija. Teisingumo
ministerija nenorminiam teisės aktui išvados neteikė. Atsižvelgiant į Finansų ministerijos
pasiūlymą, teikimo raštas papildytas informacija apie numatomus reorganizacijos kaštus.
Vyriausybės kanceliarijos Tesės grupė pastabų neturi.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume svarstyti tarpinstituciniame pasitarime ir Vyriausybės
posėdžio A dalyje.
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