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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28

straipsnio 1 dalies 10 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26

d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo

viešosiose įstaigose“ 2.5.1.4 papunktį, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos

priežiūros centro 2022 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. SD-193 „Dėl valdymo struktūros patvirtinimo“,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo

struktūrą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d.

sprendimą Nr. T1-170 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo

struktūros 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.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas



Šilalės rajono savivaldybės teisės 

aktų ar jų projektų antikorupcinio 

vertinimo metodikos 

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

Šilalė

1. Parengto sprendimo projekto tikslas. Projektas parengtas, siekiant naujai išdėstyti VšĮ

Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūrą, kad atitiktų šiandieninius

reikalavimus. 

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

sprendimo projektas. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į VšĮ Šilalės PSPC pateiktą

Šilalės rajono savivaldybės tarybai raštą. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir

savivaldybių turtinių ir neturtinių teisų įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 2.5.1.4 papunkčiu. 

Reikalinga keisti valdymo struktūrą, kadangi pirminėse asmens sveikatos priežiūros

įstaigose keičiama paslaugų teikimo tvarka, paslaugos artinamos prie gyventojų. Sveikatos

apsaugos ministerijos nuostata, kad gyventojai gautų paslaugas jų namuose, tam yra skiriamos

lėšos, sukurti teisės aktai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14

d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių

paslaugų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas Ambulatorinių slaugos namuose paslaugų

teikimo aprašas, sudarytos, įsteigtos ambulatorinių slaugos namuose paslaugų teikimo komandos,

nebelieka medicinos punkto institucijos prie pirminių sveikatos priežiūros centrų, sveikatos

apsaugos ministro 2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 43 punktu yra panaikintas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 158 „Dėl

Lietuvos medicinos normos MN 11-1:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji

reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas“.

Medicinos punktuose gyventojai lankosi retai, dažniausiai pageidauja, kad slaugytojas

atvyktų į namus. 

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Patvirtinus šį sprendimo projektą bus aiškiau išdėstyta VšĮ Šilalės

pirminės sveikatos priežiūros centro struktūra pagal teikiamas paslaugas. Patalpos, žmoniškieji

ištekliai, o tuo pačiu ir įstaigos lėšos bus naudojamos racionaliau, paslaugų kokybė ir prieinamumas

nepablogės, netgi priartės prie gyventojų, bus galimybė dažniau lankyti sunkiai sergančius ar

neįgalius asmenis jų namuose.

Patvirtinus šį sprendimo projektą, VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro

struktūroje neliktų medicinos punktų (Drobūkščių, Upynos, Bijotų, Traksėdžio, Šiauduvos,

Žadeikių, Biržų Lauko,  Obelyno).

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

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