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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: optimizuoti epidemiologinės priežiūros valdymą, užtikrinti racionalesnį
valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, veiksmingiau naudoti žmogiškuosius ir materialinius
išteklius, reorganizuojant biudžetinę įstaigą Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą (toliau-ULAC) ir
prijungiant jį prie Nacionalinio visuomenė sveikatos centro (toliau-NVSC).
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 (toliau – ULAC) 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 2022
m. asignavimai bei žmogiškieji ištekliai, skirti ULAC. ULAC patvirtinta 41 pareigybė, užimtos
37 pareigybės, dirba 31 darbuotojas. NVSC trūksta darbuotojų, laisvos 105 pareigybės (visuose
departamentuose)), todėl visiems ULAC darbuotojams bus pasiūlyta užimti jų kvalifikaciją
atitinkančias pareigybes.
Projekto esmė: Nutarimo projektu siūloma:
 pritarti, kad biudžetinė įstaiga ULAC būtų reorganizuota jungimo būdu ir prijungta prie
NVSC, kuriam pereitų visos ULAC teisės ir pareigos;
 nustatyti, kad po reorganizavimo biudžetinė įstaiga Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras atliks įstatymuose nustatytas funkcijas visuomenės sveikatos priežiūros srityje,
įgyvendins žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros profilaktikos ir kontrolės
priemones, kai kurių užkrečiamųjų ligų likvidavimą, tinkamą pasirengimą ir reagavimą į
iškilusias dėl užkrečiamųjų ligų grėsmes visuomenei.
Nauda: - užkrečiamųjų ligų valdymo, pasirengimo ir ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo
nacionaliniu ir apskrities lygiu funkcijos bus koncentruotos vienoje įstaigoje, todėl tai leis
pagerinti epidemiologinės priežiūros kokybę bei efektyviau vykdyti funkcijas;
- užtikrinta vieninga valstybinė užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų sistema;
- užtikrinamas užkrečiamųjų ligų protrūkių tyrimas tiek teritoriniu, tiek nacionaliniu
lygiu;
- taikomos vienodos epidemiologinės priežiūros ir kontrolės procedūros, metodai, jų
taikymo praktika ir interpretavimas.
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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.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume patikslinti projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės redakcinę pastabą, aptarti tarpinstituciniame pasitarime ir svarstyti Vyriausybės
posėdžio A dalyje.
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