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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO
31 D. ĮSAKYMU NR. V-1545 „DĖL KANDIDATŲ Į E. SVEIKATOS VALDYBĄ
ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, KANDIDATŲ Į E. SVEIKATOS VALDYBĄ
ATRANKOS KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO IR KANDIDATŲ Į E.
SVEIKATOS VALDYBĄ ATRANKOS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS
KANDIDATŲ Į E. SVEIKATOS VALDYBĄ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. gruodžio 16 d. Nr. LPVilnius
Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 16 d. TEAMS platformoje.
Posėdžio pirmininkė – Kandidatų į E. sveikatos valdybą atrankos komisijos (toliau – Komisija)
pirmininkė Martyna Mickė
Posėdžio sekretorė – Komisijos narė Aušrinė Storpirštienė
Dalyvauja Komisijos narė Eglė Tamošiūnienė
Darbotvarkė: Lietuvos gydytojų sąjungos 2020 m. gruodžio 12 d. rašto Nr. SR-2020_31 „Dėl
gydytojus atstovaujančių kandidatų į E. sveikatos valdybą“ svarstymas.
SVARSTYTA:
Komisija įvertino Lietuvos gydytojų sąjungos 2020 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. SR-2020_31 „Dėl
gydytojus atstovaujančių kandidatų į E. sveikatos valdybą“ pateiktus argumentus dėl gydytojus
atstovaujančių kandidatų į E. sveikatos valdybą ir pripažįsta, kad Lietuvos gydytojų sąjungos pateikti
argumentai dėl kandidatų atrankos yra pagrįsti.
Vadovaujantis E. sveikatos valdybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl E. sveikatos valdybos nuostatų
tvirtinimo“ (toliau – E. sveikatos valdybos nuostatai), 12 punktu, E. sveikatos valdybą sudaro 13
narių, vienas iš jų yra gydytojams atstovaujančios asociacijos atstovas. Lietuvos gydytojų vadovų
sąjunga yra ne gydytojus, o sveikatos priežiūros įstaigas atstovaujanti asociacija, nes jos tikrieji nariai
yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos, todėl Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai neturėjo būti
siunčiamas kvietimas dalyvauti kandidatų į E. sveikatos valdybą atrankoje ir 2020 m. gruodžio 1 d.
kandidatų į E. sveikatos valdybą vykdytos atrankos metu neturėjo būti vertinami Lietuvos gydytojų
vadovų sąjungos pateikti dokumentai.
Atsižvelgiant į tai, kad iš gydytojus atstovaujančių asociacijų į E. sveikatos valdybą kandidatūrą
pasiūlė tik viena asociacija, bendru sutarimu pripažinta, kad Komisijos 2020 m. gruodžio 3 d.
protokole Nr. LP-290 nurodyti Komisijos sprendimai, susiję su gydytojams atstovaujančių asociacijų
atstovų atranka, yra negaliojantys.
Siūloma tikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 7 d.
įsakymą Nr. V-2834 „Dėl E. sveikatos valdybos sudarymo“ vietoje Lietuvos gydytojų vadovų
sąjungos prezidento, VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus Kęstučio Štaro įrašant Lietuvos gydytojų
sąjungos viceprezidentę Laimutę Vaidelienę.
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NUTARTA:
1. Pripažinti Komisijos 2020 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. LP-290 nurodytus Komisijos
sprendimus, susijusius su gydytojams atstovaujančių asociacijų atstovų atranka, negaliojančiais.
2. Siūloma tikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 7 d.
įsakymą Nr. V-2834 „Dėl E. sveikatos valdybos sudarymo“ vietoje Lietuvos gydytojų vadovų
sąjungos prezidento, VšĮ Centro poliklinikos direktoriaus Kęstučio Štaro įrašant Lietuvos gydytojų
sąjungos viceprezidentę Laimutę Vaidelienę.
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