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Sveikatos sektoriaus iššūkiai
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Siekiniai iki 2021 metų:

 sumažinti gyventojų mirtingumą nuo kraujotakos sistemos ligų iki 100 mirusiųjų / 100

tūkst. gyventojų (2018 m. – 122/100 tūkst. gyventojų);

 sumažinti gyventojų mirtingumą nuo cerebrovaskulinių ligų iki 23 mirusiųjų / 100 tūkst.

gyventojų (2018 m. – 26/100 tūkst. gyventojų);

 sumažinti gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų iki 81 mirusiojo / 100 tūkst.

gyventojų (2018 m. – 87/100 tūkst. gyventojų);

 sumažinti gyventojų mirtingumą nuo išorinių priežasčių 90 mirusiųjų / 100 tūkst. gyventojų

(2018 m. – 117/100 tūkst. gyventojų).

 sumažinti mirtingumą dėl savižudybių iki 19/100 tūkst. gyventojų

(2018 m. – 23,6/100 tūkst. gyventojų);

 kasmet 5 proc. sumažinti sergamumą alkoholinėmis psichozėmis 100 tūkst. gyventojų;

 kasmet 5 proc. sumažinti asmenų, kurių pagrindinė mirties priežastis su rūkymu susiję

piktybiniai navikai, skaičių.

 ...



Sveikatos apsaugos ministerijos prioritetiniai darbai 
(reformų paketas) 
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1 prioritetas
Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų 

plėtra ir pacientų 
registracijos pas 

specialistą sistemos 
pertvarka  

2 prioritetas
Slaugos paslaugų 
plėtros priemonių 

įvedimas

3 prioritetas
Infrastruktūros 

pertvarka ir pritaikymas 
gyventojų poreikiams, 
efektyvumo paskatų 

sukūrimas

4 prioritetas
Priemonių išlaidų 

vaistams sumažėti 
sukūrimas

5 prioritetas
Naujų sveikos gyvensenos 

ir prevencijos paskatų 
sukūrimas
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Gydytojai Slaugytojai

Žmogiškieji ištekliai sveikatos sektoriuje
Viešosiose gydymo įstaigose dirbančių gydytojų ir slaugytojų

(fizinių asmenų) skaičius



 Nuo 2016 07 01 – (30 mln Eur) atlyginimai padidėjo 8,5 proc.

 Nuo  2017 07 01 – (24,6 mln Eur) atlyginimai padidėjo 8,8 proc.

 Nuo 2018 05 01 – (99,5 mln Eur) atlyginimai padidėjo 20 proc.

įgyvendintas 2017 12 13 Kolektyvinių derybų susitarimas - darbo užmokesčio 

fondą didinti 20 proc. 2018 m.

2018 05 04 pasirašytas Šakinės sutarties priedas – įtvirtintas mažiausias sveikatos
priežiūros specialistų darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis

Nuoseklus darbo sąlygų gerinimas sveikatos sektoriuje
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Viešųjų gydymo įstaigų gydytojų 1 etato vidutinis darbo užmokestis, Eur

Gydytojai: viešųjų gydymo įstaigų vieno etato 
vidutinio darbo užmokesčio dinamika 

Lyginant 2018 m. 01-10 mėn. laikotarpį su 2016 m. 01-10 
mėn. laikotarpiu, gydytojų 1 etato VDU 

didėjo 28 proc. (364 Eur)



Slaugytojai: viešųjų gydymo įstaigų vieno etato 
vidutinio darbo užmokesčio dinamika 

670
740

866

0

300

600

900

1,200

2016 m. 01-10 mėn. 2017 m. 01-10 mėn. 2018 m. 01-10 mėn.

E
u

ra
i

Viešųjų gydymo įstaigų slaugytojų 1 etato vidutinis darbo užmokestis, Eur

Lyginant 2018 m. 01-10 mėn. laikotarpį su 2016 m. 01-10 
mėn. laikotarpiu, slaugytojų 1 etato VDU 

didėjo 29 proc. (196 Eur)



Visuomenės sveikatos specialistai: visuomenės sveikatos biurų 
teikiamų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo 

didinimas
Speciali tikslinė dotacija 2018-2019 m., 
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Biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos 
priežiūros specialistų darbo užmokesčio vidurkis

SAM biudžetinės įstaigos Sveikatos 
priežiūros 
specialistų 

skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2018 m.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba
208 839,7

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba 136 876,2

Respublikinis priklausomybės ligų centras 235,25 669,1

Nacionalinis transplantacijos biuras (koordinatoriai) 13 507,1

Higienos institutas 89 629,9

Lietuvos medicinos biblioteka 1,75 657,1
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija 132 579,2

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 49 595,2

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 30 720,0

Valstybinis psichikos sveikatos centras 23,5 628,7
Iš viso sveikatos priežiūros specialistų ir jų vidutinis 

darbo užmokestis (Eur): 917,5 716,1



•Siekti, kad LNSS ASPĮ, kurioms taikoma LNSS šakos kolektyvinė sutartis, dirbančių 
gydytojų vidutinis darbo užmokestis 2020 metų antro pusmečio pradžioje būtų ne 
mažesnis kaip 3 šalies vidutiniai darbo užmokesčiai.

•Siekti, kad LNSS ASPĮ, kurioms taikoma LNSS šakos kolektyvinė sutartis, dirbančių 
slaugytojų vidutinis darbo užmokestis 2020 metų antrojo pusmečio pradžioje būtų 
ne mažesnis kaip 1,5 šalies vidutinio darbo užmokesčio.

2017 m.  gruodžio 13 d. kolektyvinių derybų 
susitarimas Nr. Ss-391 Sveikatos apsaugos 
ministerijos derybinės grupės ir jungtinės 

profesinių sąjungų atstovybės atstovų

•mažiausias pagrindinio DU pastoviosios dalies dydis (gydytojo – min. 2.5 x 
MMA);

•kintamosios dalies dydžio nustatymo kriterijai.

2018 m. gegužės 4 d. LNSS šakos kolektyvinė 
sutartis 

•didesnis DU visiems savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės 
sveikatos specialistams (A lygio pareigybių minimalus pareiginės algos 
koeficientas – 5.28; B lygio – 4.52);

•kintamosios dalies nustatymo kriterijai ir dydžiai, atsižvelgiant į metinio 
vertinimo rezultatus.

2018 m. gruodžio 14 d. LNSS biudžetinio 
sektoriaus šakos kolektyvinė sutartis Nr. S-323: 

•15 proc. didinti LNSS ASPĮ, kurioms taikoma LNSS šakos kolektyvinė sutartis, 
dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, darbo užmokesčio fondą.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

•Siekti, kad LNSS ASPĮ, kurioms taikoma LNSS šakos kolektyvinė sutartis, 
dirbančių sveikatos priežiūros specialistų vidutinis darbo užmokestis (bruto) 

•gydytojų ne mažesnis kaip 3250 eur.,

•slaugytojų – 1625 Eur.

2020 m. antro pusmečio pradžia

Pokyčiai - įsipareigojimai



1. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos už valstybės draudžiamuosius ir dirbančiuosius skirtumų 
mažinimas (harmonizavimas)

2.  Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų 
sukūrimas

3. SAM pavaldžių įstaigų konsolidavimas (LRV 2018-11-07 protokolas, LRV 2018-11-12 protokolas)

4. ASPĮ bendrųjų funkcijų konsolidavimas

5. Ieškoma ir kitų vidinių rezervų

Siūlymai



1 siūlymas: Privalomojo sveikatos draudimo įmokos už valstybės 
draudžiamuosius ir dirbančiuosius skirtumų mažinimas (harmonizavimas)

Apdraustųjų pasiskirstymas Vidutinės metinės įmokos
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2015 m.; 

1,624; 54%

2015 m.; 

1,402; 46%

2016 m.;

1,586; 53%

2016 m.; 

1,403; 47%

2017 m.; 

1,552; 52%

2017 m.; 

1,408; 48%

valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičius, tūkst. asm.

kitų apdraustųjų skaičius, tūkst. asm.
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Vidutinė metinė 1
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savarankiškai
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2 siūlymas: Infrastruktūros pertvarka ir pritaikymas 
gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimas
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Tikslas – Užtikrinti gyventojams saugių ir tinkamos kokybės stacionarių 
aktyviojo gydymo paslaugų prieinamumą, pagerinti ligoninėse teikiamų 
paslaugų kokybę ir padidinti ligoninių veiklos efektyvumą bei sustiprinti 

greitosios medicinos pagalbos paslaugas.   

sumažės mirčių atvejų: 
mirtingumas nuo 
infarkto sumažės 

trečdaliu, nuo insulto –
ketvirtadaliu

nustačius greitosios 
medicinos pagalbos 

plėtros poreikį, įsigyti 
nauji greitosios 

medicinos pagalbos 
automobiliai

sumažės ligoninėse, 
kuriose nustatyti 

pažeidimai susiję su 
paslaugų teikimu visą 

parą, personalu ir 
naudojamomis 

medicinos pagalbos 
priemonėmis, skaičius,  

2021 m. – 0 
(2017 m. – 21)

Laukiamas rezultatas:



Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
plėtra ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos 

pertvarka  
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Tikslas – Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, 
sutrumpinti pateikimo pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus laiką, 

sumažinti hospitalizacijos atvejų, kurių galima buvo išvengti, dalį. 

100 proc. pacientų 
specializuotos 

ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros 

paslaugos bus suteiktos 
operatyviau –

2020 m. per 30 d.

100 proc. pacientų 
pirminio lygio sveikatos 
priežiūros paslaugos bus 
suteiktos operatyviau –

2020 m. per 7 d.

sumažinta išvengiamų 
hospitalizacijų dalis nuo 

visų hospitalizacijų,  
2021 m. - 15 proc. 

(2017 m. – 16,6 proc.)

Laukiamas rezultatas:



Slaugos paslaugų plėtros priemonių įvedimas
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Tikslas – Išplėtus ambulatorines, stacionarines ir įdiegus inovatyvias, 
mobilias slaugos paslaugas ir padidinus slaugytojų savarankiškumą, 
kiekvienas pacientas, kuriam reikia ilgalaikės slaugos paslaugų, gaus 

kokybiškas paslaugas tuo metu, kada jos reikalingos, taip sumažės artimųjų 
slaugos poreikis ir jie galės skirti laiko darbui ir kitoms šeimos bei 

visuomenės gerovei reikalingoms veikloms. 

sumažėjęs aktyviojo 
gydymo lovų skaičius 
100 tūkst. gyventojų 
iki 2021 m. – 392,7 

(2017 m. – 554)

pagerėjęs aktyviojo 
gydymo lovų užimtumas 

dienomis per metus,
iki 2021 m. – 300 
(2017 m. – 274)

sumažėję išvengiamų 
hospitalizacijų dalis nuo 

visų hospitalizacijų, 
iki 2021 m. – 15 proc. 
(2017 m. – 16,6 proc.)

Laukiamas rezultatas:

sumažėjęs aktyviojo 
gydymo hospitalizacijos 

atvejų skaičius 100 
gyventojų,

iki 2021 m. – 18 
(2017 m. – 22,4)

2019 m.–2021 m. biudžetas 
42,6 mln. eurų   



SAM pavaldžių įstaigų skaičius 2018 m. – 19 įstaigų

SAM pavaldžių įstaigų skaičius 2020 m. – 12 įstaigų

Galimi sutaupymai dėl įstaigų pertvarkos ir veiklos

optimizavimo 2020 m. iki 450 tūkst. €, iš jų:

- iki 150 tūkst. € būti nukreipti darbo užmokesčio didinimui;

- 300 tūkst. € SAM indėlis į pokyčių krepšelį.  

Pareigybių skaičius sveikatos apsaugos ministro valdymo srities pavaldžiose įstaigose 2018 m. – 3148;

Pareigybių skaičius SAM pavaldžiose įstaigose 2018 m. – 3110;

Pareigybių skaičius SAM pavaldžiose įstaigose 2020 m. – 2940.

Efektyviai naudojamas valstybės turtas ir

mažėjančios jo išlaikymo sąnaudos.
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3 siūlymas: SAM pavaldžių įstaigų konsolidavimas

Laukiami rezultatai iki 2020- 01-01:

(LRV 2018-11-07 protokolas,

LRV 2018-11-12 protokolas)
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4 siūlymas:  
ASPĮ bendrųjų funkcijų konsolidavimas (pvz., viešieji pirkimai)



 Turto valdymo efektyvinimas

 Bendrųjų funkcijų konsolidavimas

 Administracinės naštos mažinimas

 Paslaugų modernizavimas

 ...

5 siūlymas: kiti vidiniai rezervai
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Kitų sektorių gerieji praktikos pavyzdžiai!

Gerosios iniciatyvos!
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