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. 1. P a k e i 5 i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. jsakym
Nr. V-932 „Del Valstybi ems (valstybes perduotoms savivaldybems) visuomenes sveikatos prieziuros
fimkcijoms vykdyti reikalingp le§4 apskaiCiavimo metodi os patvirtinimo ir jj isdestau nauja redakcija:

LIETUVOS RESP BLIKOS SVEIKATOS APSA GOS MINISTRAS

JSAKYMAS
DEL SPECIA OS TIKSLINES DOTACIJOS, SKIRTOS VALSTYBINEMS (VALSTYB S

PERDUOTOMS SAVIVALDYBEMS) VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS
FUNKCIJO S VYKDYTI, POREIKIO APSKAICIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybiij biudietp pajamij nustat mo metodikos
istatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieziuros jstatymo
6 straipsnio 1 daJimi:
1. T. v i r t i n u Specialios tikslin s dotacijos, skirtos valstybinems (valstyb6s perduotoms
savivaldybems) visuomenes sveikatos prieziuros fimkcijoms vykdyti, poreikio apskaidiavimo metodik

(pridedama).
.2. P a v e d u jsakymo vykdymo kontrol viceministrui agal vei los sritj.
2. P r i a 2 j s t u n tekusid galios Lietuvos Respublikos sveikatos a saugos ministro
2017 m. rug jufiio 30 d. jsakym Nr. V-1030 „Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2013 m. sp lio 11 d. jsakymo Nr. V-932 „Del Valstybin ms (valstybes erduotoms savivaldybems)
visuomenes sveikatos prieziuros ftinkcijoms vykd ti reikalingij lesij a skaidiavimo metodikos
patvirtinimo pakeitimo .
3. Nustatau, kad 5is jsakymas, isskyrus §io jsakymo 2 punkt , jsigalioja 2018 m.
sausio Id.

Sveikatos apsau os m

Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. spalio 11 d, jsakymu
Nr.V-932

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2017 m.

isakymo Nr.

redakcija)/ 4 5 * U

SPECIALIOS IKSLINES DOTACIJOS, SKIRTOS VALSTYBIN MS (VALSTYBES
PERDUOTOMS SAVIVALDYBEMS) VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZlOROS
FUNKCIJOMS VYKDYTI, POREIKIO APSKAlClAVIMO METODIKA
ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialios tikslin6s dotacijos, skirtos valstybinems (valstybes erduotoms savivaldybems)
visuomenes sveikatos prieziuros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaifii vimo metodika (toliau
Meto ika) n stato valstybes biud eto lesij, skiriami} vykdyti valstybinems (valstybes perduotoms
savivaldybems) visuomenes sveikatos prieziuros fun cijoms (toliau VSP funkcijos): visuomenes
sveikatos prieziurai savivaldy es teritorijoje esanSiose ikimokyklinio ugdymo, endrojo ugdymo
mokyklose .ir profesinio mokymo jstaigose ugdomij mokini pagal ikimokyklinio, prie§mokykIinio,
pr dinio, pagrindinio ir vidurinlo ugd mo programas (toliau - mokiniij VSP), visuomenes sveikatos
stiprinimui, visuomenes sveikatos stebesenai, poreikio apskaidiavimo tvark .

IISKYRIUS
SPECIALIOS TIKSLINtiS DOTACIJOS, SKIRTOS VALSTYBINEMS (VALSTYBES
PERDUOTO S SAVIVALDYBEMS) VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS
FUNKCIJOMS VYKDYTI, POREIKIO A SKAlClAVIMAS
2. Lietuvos Respublikos svei atos apsaugos ministerija (toliau - Ministerija) kiekvienais metais teises
aktij nustat ta tvarka ir terminals apskaiCiuoja specialios tikslin£s otacijos (toli u - dotacija), reikalingos

VSP funkcijoms vykdyti, poreikj (D) ir jj pateikia Lietuvos Respublikos finansij ministerijai.
3. Dotacija s vivald bems VSP funkcijoms vykdyti (D) susideda is:

3.1. dotacijos mokinig VSP vykdyti (Dm0k);
3.2. dotacijos visuomenes sveik tos stiprinimui ir ste esenai vykdyti (Ds), ir apskaifiiuojama pagal
si formul?:
D = Dmok +

4. Dotacij mokiniij VSP vykdyti (Dmok) sudaro mokinii( VSP specialist!* darbo u mokesdio bei
valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo jmokos fondas (toliau - mokimij VSP specialisti}

darbo uzmokesCio ir VSD j ioki* fondas) (Xd) ir §iai fiinkcijai vy dyti skirtas kiti* islaidi* fondas (Xw),
kuri a skaidiuoj ma pagal formul
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Dmk=Xd + Xk

5. Mokiniij VSP specialist darbo uzmokesfiio ir VSD jmokij fondas (Xd) apskaifiiuojamas
atsi velgiant | kiekvienoje savivaldybes teritorijoje ugdomij ikimokyklinio ugdj no jstaigose, bendrojo
ugdymo mokyklose, profesinio mokymo jstaigose mokiniq skaiCii* paga ikimokyklinio, prieSmoky linio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo rogr mas (toliau - mokiniai), atsizvelgiant j miesto ir kaimo
g venam sias vietoves (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniii vienetij ir jij ribi
jstatym ).
6. Ministerija einamig meti{ I-II ketvirtj kreipiasi} Svietimo informacmii technologijij centr del
duomen is Mokinii| registro apie mokiniij skaiciij p teikimo.
7. ApskaiiSiuojant mokinii VSP specialistij dar o u mokes5io ir VSD jmoki} fond (Xd), taikomi
mokinix} skai&aus, tenkan io viena mokimij VSP specialisto etatui, rekomenduojami normatyvai
atsizvelgi nt j iesto ir k imo gyvenam sias vietoves, vadovauj ntis Lietuvos Respubli os sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. lapkri&o 15 d. (sakymuKr. V-918 „Del Savivaldybes visuomen s sveikatos
biure rivalom pareigybuj sqraSo ir jo s kelia ij kvalifikacinitj reikalavimi patvirtini o (toli u
{sakymas).
8. Vidutinis menesinis mokiniij VSP specialisto d rbo uzmokestis (Xvid) apskaRiuojamas
atsizvelgiant \ ietuvos Respu likos valstybes ir savivaldybiij jstaigit darbuotojij darbo apmok6jimo
jstat me nust t tus biud etiniii jstaig darbuotojii darbo u mokes5io dyd ius.
9. Vidutinis menesinis mokiniij VSP specialisto darbo u mokestis (Xvid) apskaiciuojamas A lygio
pareigybes areigines algos maziausio ir didZi usio koeficiento sumos arit etinj vidur j dauginant is
pareigines lgos bazinio dydZio.
10. Savivaldy es mokinii VSP specialistif etinis darbo uzmokesCio ir VSD jmo i} fondas iesto
gyvenamojoje vietoveje (X ms) r kaimo gyvenamojoje vietoveje (Xdks) apskaiCiuojamas pagal formules:

J *. =({MthnlKm)xXM)xn+S arba = ((MjH/ )x i x12 + .V
dia
Mskm - mokinii s aidius savivaldybes miesto gyvenamojoje vietoveje;
Mskk- mokiniii skaicius savival ybes kaimo gyvenamojoje vietoveje; .
Km - mokiniij sk dius, rekomenduojamas vienam mokinii} VSP s eci listui miesto g venamosiose
vietovese;

.....

Kk - mokiniij skaidius, rekomenduojamas vien m mokinii} VSP specialistui kaimo gyvenamosiose
vietovese;

•

j

S - valstybinio soci linio draudimo ir sveikatos draudimo jmoka (30,48 rocentai nuo darbo
uzmokesdio fondo);
Xvid - vidutinis menesinis mokinii} VSP specialisto d rbo uzmokestis. .

11. Savivaldybit} mokinii} VSP specialisti} darbo uZmokesdio ir VSD jmoki} fondi} suma (Xdms ir
Xdks) sudaro bendr mo inii} VSP speci listi darbo uzmokescio ir VSD jmoki} fond:} (X )» kuris
apskaidiuojamas pagal formul
60 60

x< = +£ j '.ilks
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12. Kitij i§laich} fondas, skirtas savivaldybes.mokinkj VSP vykdyti, nustatomas 20 rocentij nuo
mokinii VSP specialist ] darbo uzmokesfiio ir VSD jmokif fondo (Xdms if Xdiu) ir apskai&uojamas pagal
sias formules:
- kms = - dmsx 0)20 arba

0,20

dia
Xkms kiti] iSlaidi} fondas, s irtas savivald bes miesto gyvenamojoje vietoveje mokinip VSP v kdyti;
Xkks kitq iSlaidi] fondas, skirtas savivaldybes k imo gyvenamojoje vietoveje mokinhj VSP vykd ti.

13. Savivaldybiq kit iglaidq fondq, skirtq mokiniq VSP vykdyti, suma (Xkms ir Xk s) sudaro bendr
iti] iglaidq fondfj, skirtq mokiniq VSP vykdyti (X ), uris apskaidiuojamas pagal formul
60 60

14. Dotacijq visuo enes sveikatos stiprinimui ir stebesenai vy dyti (Ds) sudaro visuomenes sveikatos
stiprinimo ir stebesenos specialist!] darbo uzmokesfcio bei valstybinio socialinio draudimo jmokq ir
socialinio draudimo jmokq fondas (toli u visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos specialist!}

darbo u mo esdio ir VSD jmokq fondas) (Yd) ir Siai fiinkcijai vykdyti skirtas kitq i§laidq fondas (Yk) ir
apskaidiuoj ma pagal formul ;

15. Vidutinis menesinis visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos specialist© darbo uzmo estis
(YYid) a skaidiuojam s atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybi jstaig darbuotojq
darbo apmokSjimo jstatyme nustatytus biudzetiniq jstaigq darbuotojq darbo uzmokesfiio yd ius.
16. Vidutinis menesinis visuomen s svei atos stiprinimo ir stebesenos specialisto darbo u mokestis
(Yvid) apskaidiuojamas A lygio pareigybes pareigines lgos maziausio ir didZiausio koeficiento sumos
aritmetinj vidurkj dauginant i§ pareigines algos b zinio dydZio.
17. Savivaldybes visuo enes sveikatos stiprinimo ir stebesenos s ecialist metinis darbo uzmokesSio
ir VSD jmokq fondas (Yds) apskaiciuojamas p gal formul?:

=( wx£)xl2 + 5'
£ia
Yyi - visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos specialisto vidutinis m nesinis darbo
uzmokestis;

E - visuomenes sveik tos stiprinimo ir stebesenos specialistq etat skaiCius pagal {sakymq;
S- valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo jmoka (30,48 procentai nuo darbo
uZmokesCio fondo).
18. Visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos specialistq etatq (E) skaidius apskaidiuojamas

atsiZvelgiant j savivaldybes nuolatini gyventoj skaifciq ein m j metq radzioje (Lietuvos statistikos
departamento duomenys), is j atemus mokini sk idiq, Savivaldybeje, kurioje iS gyventoj atemus
mokiniq skaiSiq, gyvena:
18.1. daugiau kaip 200 000 gyventojq, 1 specialisto etatas skaiZiuojamas 16 000 gyventoj ;
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18.2. nuo 100 000 iki 200 000 gyventojij (imtinai), 1 specialisto etatas skai&uojamas 11000
gyventojii; ¦ .

18.3. maiiau kaip 100 000 gyve tojip 1 specialisto etat s skaicxuojamas 6 000 gyventqjtp
19. Savivaldybiij visuomenes svei atos stiprinimo ir stebesenos specialist darbo u okesCio ir VSD
jmoki} fon ij suma (Yds) sudaro be dr visuomenes sveikatos sti rinimo specialist darbo u mokesfiio ir

VSD jmokii fond (Yd), uris apskaiSiuojamas pagal §i formul?:
60
i .

20. Savivaldybes visuomenes sveikatos stiprinimui ir stebesenai skirtas kit iSlaidij fondas (Yks)
nust to as 20 procentq nuo visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos specialis darbo uzmokescio

ir VSD imokij fondo Yds) ir apskaiciuojamas pagal § formul :
= x0,20

21. Savivaldybiij visuomenes sveikatos stiprinimui ir stebesenai skirt kity iSlaidq fondq (Yks) su a
sudaro bendr kit isl idi , skirt visuomenes sveikatos stiprinimui ir stebesenai, fondo sunt (Yt) ir
apskaifiiuojama pagal §4 formul?:

