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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKAMŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTAIGOSE, KAINŲ PATVIRTINIMO

2022 m. spalio        d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3

punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 punktu,

įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-117 ,,Dėl

mokamų paslaugų teikimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ 2 punktą,

atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 m. rugpjūčio 1 d. raštą Nr. SD-285

(4.24.E) „Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo kainų patvirtinimo“, viešosios įstaigos

Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 m. spalio 3 d. raštą Nr. D1-40 „Dėl mokamų

slaugos ir palaikomojo gydymo kainų patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono

savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainas:

1.1. vieno lovadienio, kai Bartelio indeksas 41 ir daugiau balų – 30,00 Eur (Šilalės rajono

gyventojai moka 20 eurų, 10 eurų skirtumą asmens sveikatos priežiūros įstaigai sumoka Šilalės rajono

savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų);

1.2. vieno lovadienio, kai Bartelio indeksas 0–40 balų – 35,00 Eur (Šilalės rajono gyventojai

moka 25 eurus, 10 eurų skirtumą asmens sveikatos priežiūros įstaigai sumoka Šilalės rajono

savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d.

sprendimą Nr. T1-88 „Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda)  per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL MOKAMŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖJE,  KAINŲ PATVIRTINIMO

Šilalė

1. Parengto sprendimo projekto tikslas. Projektas parengtas, siekiant patvirtinti naujas

mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje Šilalės rajono

ligoninėje, kainas.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų

įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų

įstatymo 28 straipsnio 4 punktu. Šį sprendimo projektą inicijavo VšĮ Šilalės rajono ligoninės

administracija. Šiuo metu VšĮ Šilalės rajono ligoninė teikia slaugos ir palaikomojo gydymo

paslaugas, kurios 4 mėnesius yra finansuojamos iš PSDF biudžeto, pacientai ir toliau gali gauti šias

paslaugas, tačiau už jas tenka mokėti patiems ar jų artimiesiems. Mokėti pacientų artimieji gali tokią

pat kainą kaip ir Ligonių kasų nustatyta kaina, bet ligonių artimiesiems tai būtų labai didelė finansinė

našta. VšĮ Šilalės rajono ligoninė apskaičiavo, kokiomis kainomis galėtų teikti mokamą slaugos ir

palaikomojo gydymo paslaugą, kad Įstaiga nepatirtų nuostolių. 

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra pagrįstų duomenų apie galimas (tikėtinas) neigiamas

pasekmes priėmus teikiamą sprendimo  projektą.

4. Laukiami rezultatai. Bus patvirtintos mokamos slaugos ir palaikomojo gydymo

paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje, kainos. Sveikatos priežiūros įstaiga –

Šilalės rajono ligoninė nepatirs finansinių nuostolių teikdamos šias paslaugas gyventojams.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Nėra.

VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktorius     2022-10-                             Osvaldas Šarmavičius
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