LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ REZIDENTO BAZINEI
PAREIGINEI ALGAI MOKĖTI, PASKIRSTYMO REZIDENTŪROS BAZĖMS
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008 m. kovo 6 d. Nr. V-176
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo (Žin., 1996, Nr.
102-2313; 2004, Nr. 68-2365; 2007, Nr. 138-5642) 3 straipsnio 4 dalimi:
1. T v i r t i n u Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai
mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RIMVYDAS TURČINSKAS

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-176
VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ REZIDENTO BAZINEI
PAREIGINEI ALGAI MOKĖTI, PASKIRSTYMO REZIDENTŪROS BAZĖMS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti,
paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės
biudžeto tikslinių lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos einamųjų
metų biudžetui, paskirstymą rezidentūros bazėms pagal apskaičiuotą rezidento bazinį
pareiginės algos dydį (toliau vadinama – alga) ir priskaičiuotą valstybinio socialinio draudimo
įmoką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medicinos
praktikos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarime Nr. 1359 „Dėl Gydytojų rengimo“ (Žin., 2003, Nr.
104-4667) apibrėžtas sąvokas.
3. Medicinos rezidentūra yra dieninės studijos. Per šias studijas gydytojas rezidentas
studijuoja teorinį kursą, atlieka praktiką ir turi visas rezidentūros programoje ir rezidentūros
reglamente numatytas teises ir pareigas. Šios studijos organizuojamos universitete ir
rezidentūros bazėje.
4. Rezidentūros bazei lėšas gydytojų rezidentų algai mokėti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro (toliau vadinama – Ministras) įsakymu skiria Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau vadinama – Ministerija) kiekvieniems
kalendoriniams metams, atsižvelgdama į atitinkamais metais valstybės biudžeto skirtus
asignavimus.

II. GYDYTOJO REZIDENTO ALGOS APSKAIČIAVIMAS
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu Nr.
1359, alga skirstoma į jaunesniojo ir vyresniojo gydytojo rezidento algą.
6. Jaunesniuoju gydytoju rezidentu, skaičiuojant algą, laikomas:
6.1. pirmųjų metų gydytojas rezidentas, kurio rezidentūros studijų programos apimtis
yra mažiau kaip ketveri metai;
6.2. pirmųjų, antrųjų metų gydytojas rezidentas, kurio rezidentūros studijų programos
apimtis yra ketveri ir daugiau metų.
7. Vyresniuoju gydytoju rezidentu, skaičiuojant algą, laikomas:
7.1. antrųjų, trečiųjų metų gydytojas rezidentas, kurio rezidentūros studijų programos
apimtis yra mažiau kaip ketveri metai;
7.2. trečiųjų, ketvirtųjų, penktųjų ir šeštųjų metų gydytojas rezidentas, kurio
rezidentūros studijų programos apimtis yra ketveri ir daugiau metų.
8. Skaičiuojant gydytojo rezidento bazinės pareiginės algos dydį, jaunesniajam
gydytojui rezidentui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d.
nutarimu Nr. 1023 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio padidinimo“
(Žin., 2007, Nr. 106-4216), nustatomas bazinės mėnesinės algos koeficientas – 11, o
vyresniajam gydytojui rezidentui – 14.
9. Gydytojai rezidentai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio
socialinio draudimo įmokos mokamos iš rezidentūros bazėms skirtų tikslinių lėšų.
10. Priedai, priemokos ir kitos išmokos gydytojams rezidentams iš rezidentūros bazėms
skirtų tikslinių lėšų nemokamos, išskyrus šio Aprašo 23 punkte nurodytus atvejus.
III. LĖŠŲ SKYRIMAS REZIDENTŪROS BAZEI
11. Universitetas, suderinęs su rezidentūros baze, pateikia Ministerijai informaciją apie
tai, kiek einamaisiais biudžetiniais metais jaunesniųjų, vyresniųjų gydytojų rezidentų ir
kokiose rezidentūros bazėse pagal mėnesius atliks rezidentūros profesinės veiklos praktiką (2
priedas) ir kiek universitetas numato einamaisiais metais priimti rezidentų (3 priedas).
12. Ministerija, vadovaudamasi Aprašo 8 ir 11 punktais, apskaičiuoja kiekvienai
rezidentūros bazei gydytojų rezidentų darbo užmokesčio fondą, įskaitant socialinio draudimo
įmokas.
13. Vadovaujantis tvarkos aprašo 12 punkte nurodytais duomenimis, parengiamas
sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo rezidentūros bazei.
14. Ministerija su Universitetais ir rezidentūros bazėmis sudaro trišales sutartis (toliau
vadinama – Sutartis) (1 priedas) dėl gydytojų rezidentų studijoms skirtų tikslinių lėšų
panaudojimo.
15. Universitetas Ministerijai ir rezidentūros bazėms iki metų pradžios pateikia, o
kiekvieno ketvirčio 1 dieną, įvertinęs studijų tęsimą arba nutraukimą, patikslina gydytojų
rezidentų, paskirstytų pagal rezidentūros bazes, vardinius sąrašus.
16. Rezidentūros bazės, atsižvelgdamos į universitetų pateiktą informaciją, nurodytą šio
Aprašo 11 punkte, kiekvieno einamųjų biudžetinių metų ketvirčio pradžioje Ministerijai teikia
paraišką lėšoms gauti. Ministerijos Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyrius paraišką dėl
lėšų gavimo patikrina ir per 5 darbo dienas pateikia ministerijos Apskaitos skyriui, kuris per
10 darbo dienų perveda lėšas pagal pateiktą paraišką, ne daugiau kaip vienam ketvirčiui skirtą
sumą, į atskirą rezidentūros bazės sąskaitą, nurodytą Sutartyje.
17. Pasibaigus ketvirčiui, rezidentūros bazė iki kito mėnesio 10 dienos pateikia
ministerijai ataskaitą, pasirašytą rezidentūros bazės vadovo ir vyriausiojo buhalterio, kurioje
nurodo, kiek rezidentas dirbo dienų, kiek priskaičiuota ir išmokėta algos bei valstybinio
socialinio draudimo įmokų, ir kartu formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetų

vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo
taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-21).
18. Lėšos, skirtos gydytojų rezidentų algoms mokėti, turi būti apskaitomos atskiroje
rezidentūros bazės sąskaitoje banke. Apskaitos dokumentus, pateisinančius išlaidas,
rezidentūros bazės saugo atskiruose registruose teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Rezidentūros bazė einamųjų biudžetinių metų pabaigoje privalo įvertinti planuotų
tikslinių lėšų panaudojimo galimybes ir ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio
10 dienos informuoti raštu ir pervesti ministerijai nepanaudotų lėšų likutį.
20. Universitetas iki kiekvienų metų sausio 10 d. pateikia Ministerijai metinę ataskaitą
apie studijuojančių rezidentų skaičiaus pasikeitimus (priimtų ir baigusių rezidentų skaičių,
rezidentų judėjimą, nutraukusių studijas ar/ir išvykusių rezidentų skaičių, rezidentų atostogas
ir kt.).
21. Ministerija turi teisę tikrinti tikslinį lėšų panaudojimą rezidentūros bazėse.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Jeigu ateinantiems metams valstybės biudžeto asignavimai gydytojų rezidentų algų
mokėjimui neskiriami, Ministerija apie tai informuoja universitetą ir rezidentūros bazes per 10
darbo dienų po atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniose“.
23. Esant lėšų ekonomijai, Ministro įsakymu rezidentūros bazėms gali būti skiriama
papildomų lėšų, kad gydytojams rezidentams būtų išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos
įstatymu nustatytų švenčių progomis.
_________________
Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų
rezidento bazinei pareiginei algai mokėti,
paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos
aprašo
1 priedas
SUTARTIS
200

m.

d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įmonės kodas 188603472,
adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos _____________________ pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 200 m.
d. įsakymu Nr. Vsuteiktus įgaliojimus (toliau
vadinama – Ministerija) ir_____________________________________________________,
įmonės kodas ____________, adresas:________________________________,___________,
atstovaujamas _________________________________, (toliau vadinama – Universitetas), ir
___________________________________________________________________________,
įmonės kodas ___________________, adresas:__________________________, atstovaujama
_____________________________________________________, (toliau vadinama – Bazė),
kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 1022313; 2004, Nr. 68-2365), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimu
Nr. 1359 „Dėl gydytojų rengimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4667) ir kitais teisės aktais, sudarė šią

sutartį (toliau vadinama – Sutartis).
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Sutarties dalyku laikoma tikslinių valstybės biudžeto lėšų, skirtų gydytojų rezidentų
(toliau vadinama – rezidentai) bazinei pareiginei algai (toliau vadinama – alga) mokėti,
skyrimas ir panaudojimas.
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2. Ministerijos teisės ir pareigos:
2.1. Ministerija, vadovaudamasi universitetų pateikta informacija apie tai, kiek
einamaisiais biudžetiniais metais jaunesniųjų ir vyresniųjų rezidentų atliks rezidentūros
profesinės veiklos praktiką Bazėje, apskaičiuoja Bazei rezidentų darbo užmokesčio fondą,
įskaitant socialinio draudimo įmokas.
2.2. Ministerija, gavusi Bazės pateiktą paraišką lėšoms gauti, per 15 darbo dienų
perveda lėšas pagal pateiktą paraišką, ne daugiau kaip vienam ketvirčiui skirtą sumą į atskirą
Bazės sąskaitą nurodytą Sutartyje.
2.3. Esant lėšų ekonomijai, sveikatos apsaugos ministro įsakymu Bazėms gali būti
skiriama papildomų lėšų, kad rezidentams būtų išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos
įstatymu nustatytų švenčių progomis.
2.4. Ministerija turi teisę kartą per ketvirtį reikalauti iš Bazės ataskaitų apie skirtų lėšų
panaudojimą. Ataskaitų formą nustato Ministerija.
2.5. Ministerija turi teisę patikrinti dokumentus vietoje ar pareikalauti papildomos
informacijos.
3. Universiteto teisės ir pareigos:
3.1. Universitetas įsipareigoja suderinti su Baze ir iki metų pradžios pateikti ministerijai
kalendorinį rezidentų profesinės veiklos praktikos Bazėje organizavimo planą (toliau
vadinama – kalendorinis planas). Kalendorinis planas sudaromas pagal mėnesius, nurodant
rezidento vardą pavardę, rezidentūros programos pavadinimą, jaunesniojo ar vyresniojo
rezidento statusą. Iki kiekvieno ketvirčio 1 dienos, įvertinęs rezidentų kalendorinio plano
pakeitimus, Universitetas patikslina rezidentų vardinius sąrašus. Atskirai pateikiami
kalendoriniai planai rezidentams, studijuojantiems valstybės lėšomis ir mokantiems visą
studijų kainą.
3.2. Universitetas iki kiekvienų metų sausio 10 d. pateikia Ministerijai metinę ataskaitą
apie studijuojančių rezidentų skaičiaus pasikeitimus (priimtų ir baigusių rezidentų skaičių,
rezidentų judėjimą nutraukusių studijas ar/ir išvykusių rezidentų skaičių, rezidentų atostogas
ir kt.).
4. Bazės teisės ir pareigos:
4.1. Bazė turi atitikti Universiteto nustatytus atitinkamos rezidentūros programos ar jos
dalies vykdymo reikalavimus ir sudaryti rezidentui sąlygas įgyti praktinių įgūdžių ir vykdyti
teorinę rezidentūros programą.
4.2. Bazė įsipareigoja įdarbinti jaunesniuosius rezidentus ir vyresniuosius rezidentus
profesinės veiklos praktikos laikotarpiui pagal Universitetų sudarytą kalendorinį planą.
4.3. Bazė paskirtam rezidento profesinės veiklos praktikos laikotarpiui įdarbina
rezidentą skirdama jį į gydytojo rezidento pareigas 1 pareigybės darbo krūviu.
4.4. Bazės, pasirašiusios Sutartis su Universitetu ir Ministerija, atsižvelgdamos į
Universiteto pateiktą informaciją, kiekvieno ketvirčio pradžioje teikia paraišką Ministerijai
lėšoms gauti.
4.5. Bazė, gavusi tikslines lėšas, įsipareigoja mokėti rezidentams algas ir atsiskaityti su
valstybės biudžetu bei valstybinio socialinio draudimo fondu teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Alga iš tikslinių lėšų mokama be priedų, priemokų ir kitų išmokų, išskyrus atvejus,

numatytus šios Sutarties 2.3 punkte. Valstybinio socialinio draudimo įmokos mokamos iš
Bazėms skirtų tikslinių lėšų.
4.7. Bazė einamųjų biudžetinių metų pabaigoje privalo įvertinti planuotų tikslinių lėšų
panaudojimo galimybes ir ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 10 dienos
informuoti raštu ir pervesti Ministerijai nepanaudotų lėšų likutį.
4.8. Pasibaigus ketvirčiui Bazė iki kito mėnesio 10 dienos pateikia Ministerijai ataskaitą
pasirašytą Bazės vadovo ir vyriausiojo buhalterio, kurioje nurodo, kiek rezidentas dirbo dienų,
kiek priskaičiuota ir išmokėta algos bei valstybinio socialinio draudimo įmokų, ir kartu formą
Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.
1K-413 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų
programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2005,
Nr. 2-21).
4.9. Bazė už atliktą rezidentūros programos dalį, patvirtinančią rezidento praktinių
įgūdžių įgijimą Bazėje, atsiskaito Universiteto nustatyta tvarka.
4.10. Bazė lėšas, skirtas gydytojų rezidentų algoms mokėti, turi apskaityti atskiroje
rezidentūros bazės sąskaitoje banke. Apskaitos dokumentus, pateisinančius išlaidas,
rezidentūros bazės saugo atskiruose registruose teisės aktų nustatyta tvarka.
III. ATSAKOMYBĖ
5. Šalis, dėl kurios kaltės kita Šalis patyrė nuostolių, privalo nukentėjusiai Šaliai
atlyginti jos patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėtos
netesybos.
6. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad Sutarties nesilaikė dėl
aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ir jų pasekmėms atsirasti.
7. Šalys susitaria laikytis Civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 681652) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 222 „Dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 24-556) nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių
taikymo ir pranešimo apie jas.
IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų
įvykdymo.
9. Jeigu Universitetas ar Bazė iš esmės pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Ministerija turi
teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, neteismine tvarka, įspėjusi kitas Šalis prieš 14
(keturiolika) kalendorinių dienų.
10. Ministerija turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jei
nebeskiriami valstybės biudžeto asignavimai, ar dėl kitų svarbių priežasčių, įspėdama kitas
Šalis per 30 kalendorinių dienų po atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo paskelbimo „Valstybės
žiniose“.
11. Sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma atsižvelgiant į pasikeitusias Lietuvos
Respublikos teisės aktų nuostatas.
12. Sutartis gali būti nutraukiama visų Šalių sutarimu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami
Šalių derybomis. Jeigu ginčų ar nesutarimų per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo kilimo ar
nesutarimo atsiradimo nepavyksta išspręsti Šalių derybomis, kiekvienas ginčas ar
nesutarimas, kylantis dėl šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.
14. Ši Sutartis sudaryta 3 vienodą galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną
kiekvienai iš Šalių.
VI. ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija
adresas_____________________________
Įmonės kodas________________________
PVM mokėtojo kodas LT ______________,
A.s. Nr. LT__________________________
Banko kodas_________________________
Tel. Nr. ____________________________
Faks. Nr. ___________________________
___________________________________
adresas_____________________________
Įmonės kodas________________________
PVM mokėtojo kodas LT_______________
A.s. Nr. LT__________________________
Banko kodas_________________________
Tel. Nr. ____________________________
Faks. Nr. ___________________________

___________________________________
adresas_____________________________
Įmonės kodas________________________
PVM mokėtojo kodas LT ______________,
A.s. Nr. LT__________________________
Banko kodas_________________________
Tel. Nr. ____________________________
Faks. Nr. ___________________________

VII. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos
__________________ _______________
A. V.

__________________ _______________
A. V.

__________________ _______________
A. V.
_________________

Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei
pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros
bazėms tvarkos aprašo
2 priedas
________________________________________________
(Universiteto pavadinimas)
________________________________________________
(Įmonės kodas, adresas)
STUDIJUOJANČIŲ JAUNESNIŲJŲ IR VYRESNIŲJŲ REZIDENTŲ PAGAL MEDICINOS REZIDENTŪROS BAZES KALENDORINIS
PASKIRSTYMAS
__________________________
(data ir Nr.)
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Rezidentų
Sausis Vasaris Kovas Balandi Gegužė Birželi Liepa Rugpjūti Rugsėji Spali Lapkriti Gruodis
skaičius
s
s
s
s
s
s
Rezidentūros bazės pavadinimas
Jaunesniųjų
rezidentų
skaičius,
studijuojančių
valstybės
lėšomis
1.2. Jaunesniųjų
rezidentų
skaičius,
mokančių visą
studijų kainą
1.3. Vyresniųjų
rezidentų
skaičius,
studijuojančių
valstybės
lėšomis

1.4. Vyresniųjų
rezidentų
skaičius,
mokančių visą
studijų kainą
Iš viso
Numatoma
išlaidų suma

__________________
Vadovas

________________
Parašas

___________________________
Vardas, pavardė

_________________
Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei
pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros
bazėms tvarkos aprašo
3 priedas
________________________________________________
(Universiteto pavadinimas)
________________________________________________
(Įmonės kodas, adresas)
REZIDENTŲ PRIĖMIMO Į MEDICINOS REZIDENTŪRĄ PLANAS
__________________
(data ir Nr.)
1.
2.

Planuojamų priimti rezidentų skaičius:
Valstybės finansuojamų
Mokančių visą studijų kainą

__________________
Vadovas

________________
Parašas

___________________________
Vardas, pavardė

_________________

