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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1865 patvirtintomis
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinomis reikšmėmis,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-361 patvirtinto
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo
užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo 4 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų
Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-08 įsakymu Nr. AT-195 sudarytos Viešųjų
asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų siektinų reikšmių vykdymo vertinimo komisijos posėdžio
2021-04-12 protokolą Nr. 1 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti Rolandui Vosyliui, viešosios įstaigos Kazlų Rūdos ligoninės direktoriui, nuo 2021 m.
gegužės 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. įskaitytinai 10 proc. mėnesinio darbo užmokesčio
kintamosios dalies dydį.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS
MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES
2021 m. balandžio 12 d. Nr.
Kazlų Rūda
Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai:
Teisės aktuose nurodoma, kad viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovaujančių
darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies dydžių.
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio
darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-361, 4 punkte
numatyta, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ne vėliau kaip iki einamųjų metų
gegužės 1 d. priima sprendimą dėl viešųjų įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios
dalies dydžių nustatymo.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-08 įsakymu Nr. AT-195
sudaryta Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų siektinų reikšmių vykdymo vertinimo
komisija (toliau – Komisija) 2021-04-12 posėdyje svarstė ir įvertino praėjusių kalendorinių metų VšĮ
Kazlų Rūdos ligoninės veiklos siektinų reikšmių vykdymą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo
Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1 punktu „jei
rodiklių balų suma yra 37, o LNSS viešosios įstaigos, priklausančios rajonų ir regionų lygmens LNSS
viešųjų įstaigų grupei, surinktų balų skaičius yra 25–51, vadovui nustatoma 10 procentų mėnesinio
darbo užmokesčio dydžio kintamoji dalis“. Komisija siūlo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
nustatyti Rolandui Vosyliui, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės direktoriui, 10 proc. mėnesinio darbo
užmokesčio kintamosios dalies dydį.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą – nėra.
Kiek biudžeto lėšų prireiks jam įgyvendinti – nereikės.
Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo pažyma) – nevertinamas.
Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai – VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės vadovo darbo
užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalies dydis mokamas iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšų.
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