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Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-

1228 „Dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir 

farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio 

nustatymo kriterijų patvirtinimo“ 

JGA0011 2018 m. sausio 22 d. 

Jaunųjų gydytojų asociacija, atstovaujanti Lietuvos gydytojus rezidentus ir jaunuosius gydytojus 

specialistus, nori pareikšti savo poziciją dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų projektų. 

Gydytojo specialybė yra specifinė, nes: 

● pasiruošimas būti gydytoju trunka ilgiau nei didžioji dauguma specialybių,  

● studijos reikalauja maksimalių pastangų ir laiko,  

● darbas yra tiesiogiai susijęs su tam tikromis grėsmėmis sveikatai: radiacinė spinduliuotė, 

krauju plintančios infekcijos ir kt.,  

● darbe yra didelis emocinis ir fizinis krūvis bei vyksta ir antisocialinėmis valandomis,  

● reikalingas nuolatinis profesinis tobulėjimas norint išlaikyti kompetenciją bei licenciją. 

Todėl pirmiausia kviečiame atsakyti į principinį klausimą: „Kokio gydytojo visuomenė nori ir kokioje 

visuomenės vietoje gydytojas turėtų būti?“. Gydytojų darbo užmokestis (toliau – DU) yra susijęs su 

mokestine ekosistema – nuo gydytojų darbo rezultatų priklauso visuomenės sveikata, darbingumas ir 

sumokami mokesčiai. Iš surenkamų mokesčių  mokamas gydytojų DU. Esant nepakankamam 

gydytojų DU atsiranda prielaidos korupcijai. Lietuva jau ne vienerius metus pirmauja smulkiosios 

korupcijos reitinguose sveikatos sektoriuje. 2014 m. Europos komisijos atliktos apklausos 

duomenimis, 74% Lietuvos gyventojų manė, jog korupcija Lietuvos sveikatos sektoriuje yra plačiai 

paplitusi, tuo tarpu Europos sąjungos vidurkis 33%. 

Manome, jog bazinis gydytojų DU turi būti susietas su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu (toliau – 

VDU). Tai galėtų būti įvykdoma reglamentuojant pastoviosios pagrindinio atlyginimo dalies dydį ne 

proporcija, bet konkrečiais skaičiais. 

Mūsų atlikto tyrimo metu „Lietuvos gydytojų požiūris į neoficialias priemokas“, kuriame buvo 

klausiama „Jūsų nuomone, kokia turėtų būti gydytojo vidutinė mėnesinė alga „į rankas“, kad 

korupcija/neoficialios priemokos išnyktų ar drastiškai sumažėtų?“, paaiškėjo, jog 2100 Eur 

atlyginimas (atskaičius mokesčius) gydytojų yra vertinamas kaip adekvatus. 

Siūlome pakopiškai įdiegti gydytojų bazinių atlyginimų dydžius: 

1. 2 x VDU iki 2018 m. gegužės mėn. 

2. 2,5 x VDU iki 2019 m. sausio mėn. 

3. 3 x VDU iki 2020 m. sausio mėn. 

 

Manome, kad tokia sistema:  

● užtikrintų norimą gydytojo vietą visuomenėje ir leistų reikalauti iš gydytojų su visuomenės 

sveikata susijusių atitinkamų rezultatų,  

● gydymo įstaigų vadovus įpareigotų ieškoti naujausių ir geriausių vadybos ir valdysenos 

sprendimų, 
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● gydytojai tiesiogiai pajaustų mokestinės ekosistemos prasmę 

● padėtų sumažinti smulkiosios korupcijos mastą. 

Mes tikime esama politine valia ir esame pasiryžę toliau aktyviai prisidėti prie pokyčių sveikatos 

sistemos skaidrumo ir efektyvumo link. 
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