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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

vykdydamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų

rezidentų studijas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų

apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos

įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų

gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“, 4 punktą, atsižvelgdama į viešosios įstaigos

Laukuvos ambulatorijos 2023 m. sausio 11 d. raštu „Dėl specialistų poreikio analizės

2023–2027 metams“ pateiktą specialistų poreikio analizę, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Suderinti viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų

poreikio 2023–2027 m. prognozę:

Poreikis

Sveikatos priežiūros specialistai 2023

metai

2024

metai

2025

metai

2026

metai

2027

metai

Bendrosios praktikos slaugytojas - - 1 - -

Šeimos gydytojas - 1 - - -

Gydytojas odontologas - 1 - - -

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

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

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės gydytoja

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAUKUVOS AMBULATORIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

SPECIALISTŲ POREIKIO 2023–2027 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO

         1.Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projekto tikslas – suderinti viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros

specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozę, tam kad Įstaiga ateityje galėtų naudoti gaunamas

PSDF biudžeto lėšas reikalingų Įstaigai specialistų ruošimui ar dalyvauti ES ar kitų fondų

remiamuose projektuose specialistų rengimui finansuoti.

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

sprendimo projektas. Sprendimo projektą inicijavo Savivaldybės gydytoja, vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl

Lietuvos nacionalinės sveiktos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų

studijas ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais

rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašų patvirtinimo“

patvirtintu Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų

rezidentų studijas tvarkos aprašo 4 punktu. Sprendimo projektas rengtas atsižvelgiant į būsimą

specialistų poreikį, kurį užtikrinti gali ir pačios įstaigos prisidėdamos prie specialistų rengimo

Įstaigos uždirbtomis iš PSDF biudžeto lėšomis, tam reikalinga specialistų poreikio analizė,

suderinta su steigėju.

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

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

4. Laukiami rezultatai. Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija, esant poreikiui ir neatvykus į

Įstaigą naujų jaunų specialistų, kurie būtini įstaigos veiklai, paslaugų prieinamumui užtikrinti, turėtų

galimybių PSDF biudžeto lėšomis, uždirbtomis už suteiktas paslaugas mokėti rezidentams, kurie

grįžtų į Laukuvos ambulatoriją teikti gyventojams atitinkamų paslaugų. Taip pat įstaiga galėtų

dalyvauti teikiant paraiškas kitų fondų (ES, VIP) paramai gauti trūkstamų specialistų rengimui.  

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

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

teikiamą sprendimo projektą, pripažinti netekusiais galios ar keisti galiojančių teisės aktų nereikės.

Savivaldybės gydytoja                                                    2023-03-                 Dalė Briedienė
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