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Kaunas
Raseinių rajono savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-147 „Dėl
Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies
dydžio nustatymo“ VŠĮ Raseinių rajono ligoninės, VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro,
VŠĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro, VŠĮ Raseinių greitosios medicinos pagalbos stoties
vadovams (direktoriams) nustatė 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžius nuo 2014 m.
gegužės 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d
Raseinių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo 2014 m. balandžio 24 d.
aiškinamajame rašte dėl Tarybos sprendimo „Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ projekto nurodyta, kad „keturios
Raseinių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2013 m. baigė su neigiamu rezultatu
ir viena įstaiga – su teigiamu.“. Šiame aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad VŠĮ Raseinių rajono
greitosios medicinos pagalbos stotis įgyvendino visus uždavinius, kurie buvo numatyti 2013 m., tačiau
finansinis įstaigos veiklos rezultatas yra neigiamas ir sudaro 32043 Lt trūkumą. VŠĮ Raseinių ligoninė
uždavinius, kurie buvo numatyti 2013 m., įgyvendino, bet finansinis įstaigos veiklos rodiklis yra
neigiamas (-30102 Lt). VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, kaip ir VŠĮ Ariogalos
pirminės sveikatos priežiūros centras, 2013 m. numatytus uždavinius įgyvendino, tačiau abiejų įstaigų
finansiniai rodikliai yra neigiami: VŠĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro yra -235837 Lt,
VŠĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro yra -202855 Lt.
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) 151 straipsnis
nustato LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarką. Šio straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad „LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų (toliau – vadovaujančių darbuotojų)
darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujančių darbuotojų
mėnesinė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios algos dalių.“. Vadovaujantis Įstatymo 151
straipsnio 2 ir 3 dalimis nustatomas vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis. Įstatymo 151
straipsnio 6 dalyje imperatyviai nustatyta, jog „LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos
finansinių rezultatų ir nustatomas vieniems metams. LNSS viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų
vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios
dalies nustatymo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Visais atvejais mėnesinės algos
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kintamosios dalies dydis negali viršyti 40 procentų vadovaujančiajam darbuotojui nustatytos mėnesinės
algos pastoviosios dalies dydžio. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali būti nustatoma, jeigu
praėjusių metų įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra neigiami.“ Tai, jog jeigu praėjusių metų
įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra neigiami, mėnesinės algos kintamoji dalis negali būti
nustatoma, nurodyta ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. V-1019 patvirtinto Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos
finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės
algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo 6 punkte. Todėl darytina išvada, kad Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. TS-147, kuriuo savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, kurių praėjusių metų finansiniai rezultatai buvo neigiami, vadovams
nustatyti mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiai, pažeidžia Įstatymo 151 straipsniu nustatytą LNSS
viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarką.
Savivaldybės institucijos savo veikloje turi vadovautis pagrindiniais principais, kuriais
grindžiama vietos savivalda, taip pat ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio
6 dalyje įtvirtintu savivaldybės veiklos ir savivaldybių institucijų priimamų sprendimų teisėtumo
principu. Šis principas reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, t. y. turi būti užtikrinamas savivaldybės veiklos ir savivaldybių
institucijų priimamų sprendimų teisėtumas.
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, viešojo
administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu. Įstatymo
viršenybės principas reiškia, kad (1) viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, (2) veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus
teisinius pagrindus, (3) administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais
atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Įvertinus tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 5
straipsnio 1 dalies 1 punktu,
siūlau:
svarstyti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-147
„Dėl Raseinių rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios
dalies dydžio nustatymo“ panaikinimo klausimą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje
(bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį). Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi
būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui pateiktą
teikimą ar reikalavimą Vyriausybės atstovas praneša merui (savivaldybės vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti Raseinių rajono
savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje
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