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DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO
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2023 m.         d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15

ir 26 punktais, 4 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. V-114 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo

didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros

paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į viešosios

įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 2023 m. vasario 8 d. raštą Nr. ĮVS-19

(1.9) „Dėl dalyvavimo projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“,

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

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos

modelio sukūrimas ir išbandymas“ (toliau – Projektas).

2. Sutikti, kad viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis būtų Projekto

pareiškėju.

3. Paskirti Šilalės rajono socialinių paslaugų namus Projekto partnerio teisėmis dalyvauti

Projekte, vykdant pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimą ir nespecializuotos pavėžėjimo

paslaugos teikimą savivaldybės lygmeniu.

4. Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas

išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas.

5. 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, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo

suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas
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2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turto ir socialinės paramos skyrius
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO

PASLAUGOS MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS“

__________________________________________________________________________
                                                            (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai:

1.1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo

paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ (toliau – Projektas).

1.2. Sutikti, kad viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis būtų

Projekto pareiškėju.

1.3. Paskirti Šilalės rajono socialinių paslaugų namus Projekto partnerio teisėmis dalyvauti

Projekte, vykdant pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimą ir nespecializuotos pavėžėjimo

paslaugos teikimą savivaldybės lygmenyje.

1.4. Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas

išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projekto finansavimas.

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

sprendimas. 

Sprendimo projektas inicijuotas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vyriausybės

2022 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkto nuostatą, kad už savivaldybių lygmens pacientų

pavėžėjimo paslaugų teikimo organizavimą atsakingos savivaldybių vykdomosios institucijos.

Šilalės rajono savivaldybės administracija inicijavo pasitarimą, kuriame dalyvavo Šilalės rajono

socialinių paslaugų namų administracijos atstovai. Pasitarimo metu apspręsta galimybė kuo

efektyviau panaudoti turimą įstaigos transportą rajono gyventojų transporto paslaugos užtikrinimui

bei paskirti Šilalės rajono socialinių paslaugų namus Projekto partnerio teisėmis dalyvauti projekte,

vykdant pacientų pavėžėjimo paslaugos organizavimą ir nespecializuotos pavėžėjimo paslaugos

teikimą savivaldybės lygmenyje.

Bandomojo pavėžėjimo modelio taikymo veiksmai ir bandomasis Projektas:

1. Pavėžėjimo paslaugos teikimo pradžia 2023 m. rugpjūčio 1 d.

2. Gyventojai gali registruotis pavėžėjimo paslaugai nuo 2023 m. liepos 1 d.

3. Specialistai pavėžėjimo paslaugos koordinavimui įdarbinami partnerių įmonėse,

organizacijose po 2023 m. birželio 15 d.

Tikslas – sukurti vieningą, efektyvų ir tvarų pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį

Lietuvoje, reglamentuojant pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, paslaugų

organizavimo ir teikimo tvarką, kuri laikinai bus taikoma pasirinktuose šalies regionuose,

įgyvendinant bandomąjį pavėžėjimo Projektą. Vėliau Sveikatos apsaugos ministerija (toliau –

SAM), po bandomojo Projekto įgyvendinimo tobulins pavėžėjimo tvarką (pagal bandomojo

Projekto įgyvendinimo metu nustatytus trūkumus), kuri bus taikoma nacionaliniu lygiu nuo 2024

m. liepos 1 d. Projektui įgyvendinti skiriama 6 712 000,00 Eur (šešių milijonų septynių šimtų

dvylikos tūkstančių eurų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Uždaviniai:

1. Išbandyti praktikoje sukurtą laikinąją tvarką, jos praktinį pritaikomumą ir veikimą;
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2. Sužinoti potencialius pacientų srautus pagal patvirtintus pacientų tinkamumo gauti

pavėžėjimo paslaugas kriterijus, iš kurių būtų galima daryti potencialiai pagrįstas paslaugų

paklausos prognozes;

3. Efektyviai planuoti valstybės ir savivaldybių išteklius pacientų pavėžėjimui užtikrinti

Lietuvoje.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1196 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m.

sausio 25 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m.

gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo

plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų

kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į viešosios

įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties 2023 m. vasario 8 d. raštą Nr. ĮVS-19

(1.9) „Dėl dalyvavimo projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta.

Reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įsipareigojimo padengti netinkamas

finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia

Projekto finansavimas.

4. Laukiami rezultatai.

Priėmus sprendimo projektą ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos pateiktas prielaidas, atliktą teikiamų paslaugų apimties modeliavimą, numatyta, kad

Projektas bus vykdomas šioje pasirinktoje modelio įgyvendinimo teritorijoje pagal II prioritetą –

Pagėgių sav., Tauragės r. sav., ir Šilalės r. sav. Šioje teritorijoje išbandomas tik savivaldybės

lygmens pavėžėjimas šioje teritorijoje gyvenantiems asmenims dėl šioje teritorijoje esančių ASPĮ

teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, kuris gali būti išbandomas ne visa apimtimi

(pvz., pasirenkant teikti pavėžėjimo paslaugas tik dėl hemodializės paslaugų ir grįžimo iš skubiosios

medicinos pagalbos skyrių, priėmimo skyrių), kas leis tobulinti paslaugų organizavimą ir teikimą.

Taip pat pavėžėjimo paslaugų teikimas šioje teritorijoje gali būti išbandomas trumpiau nei 6 mėn.,

II etape - bandomojo pavėžėjimo modelio taikymo projekto įgyvendinimas nuo 2023-08-01 iki 2024-

02-28.

Bus identifikuoti teisinio reguliavimo bei paslaugų organizavimo bei teikimo trūkumai,

kurių pagrindu bus patobulintas teisės aktų reglamentavimas.

Bus sužinoti potencialūs pacientų, besinaudojančių pavėžėjimo paslaugomis, poreikiai ir

srautai:

1. dėl savivaldybių ir valstybės lygmenimis teikiamų pavėžėjimo paslaugų;

2. pagal atskirus atvejus (hemodializei, transplantacijoms, grįžimui iš skubios pagalbos

priėmimo skyrių, ambulatorinėms ir dienos paslaugoms, tarp atskirų sveikatos priežiūros įstaigų)

kas leis tobulinti paslaugų organizavimą ir teikimą.

3. Bus sukurtas pagrindas planuoti pavėžėjimo užtikrinimui reikalingus išteklius:

valstybės, savivaldybių, PSDF biudžetų lėšas, transporto priemones, žmogiškuosius išteklius ir pan.

Jeigu savivaldybės lygio pavėžėjimo paslauga teikiama savo ištekliais, tuomet taikomi

Europos socialinio fondo agentūros nustatyti fiksuotieji įkainiai („paprastas lengvasis“, „neįgaliųjų

lengvasis“ - 0,69 Eur/km, „ A tipo“ GPM specializuotas automobilis - 0,95 Eur/km arba „B tipo“

GPM specializuotas automobilis -1,12 Eur/km, laikant, kad nulinių kilometrų kaina įskaičiuota į

nenuliniu kilometrų įkainius; lydintis asmuo -13,15 Eur/val.).

Jeigu savivaldybės lygio pavėžėjimo paslauga perkama Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tuomet fiksuotieji įkainiai netaikomi ir paslauga finansuojama

tokiais įkainiais, kokie buvo tiekėjų pasiūlyti ir nustatyti viešojo pirkimo sutartyse.
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5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiu galios, priėmus teikiamą projektą. 

Kitų teisės aktų keisti nereikės.

  Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja                2023-03-09                  Reimunda Kibelienė

(pareigos)              (parašas, data)                                       (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

SPRENDIMAS

 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI PROJEKTE „PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO

PASLAUGOS MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS“

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus

 vedėja Reimunda Kibelienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

Nesudaro

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

Nėra

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina



6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

Taip

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina



12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda (sankcija)

už teisės akto projekte 

nustatytų nurodymų 

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai Nėra

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Šilalės rajono savivaldybės    

administracijos Turto ir 

socialinės paramos skyriaus 

vedėja Reimunda Kibelienė

Teisės akto

projekto vertintojas:
Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos

 vyriausiasis  specialistas

 Mindaugas Mikutavičius
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

                        2023-03-10                              2023-03-10
(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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