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Naudojamos sąvokos:
Gydytojas rezidentas – asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties
rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo dirba gydytoju rezidentu bei
savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas,
patvirtintas jam išduotu pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimu.
Gydytojo rezidento stipendija – stipendija valstybės finansuojamiems gydytojams rezidentams (toliau –
stipendija).
Jaunesnysis gydytojas rezidentas – gydytojas rezidentas, studijuojantis pirmame medicinos rezidentūros
kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra mažiau kaip ketveri metai,
ar studijuojantis pirmame arba antrame medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų
programą, kurios apimtis (trukmė) yra ketveri arba daugiau metų.
Medicinos rezidentūra - universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems
medicinos studijas ir siekiantiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti medicinos praktikos specializaciją.
Medicinos studijos – ne trumpesnės kaip 6 metų arba ne mažiau kaip 240 kreditų vientisosios
universitetinės medicinos krypties studijos, kurias baigusiesiems išduodamas aukštojo mokslo diplomas,
patvirtinantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją, ir internatūros pažymėjimas, patvirtinantis suteiktą medicinos
gydytojo profesinę kvalifikaciją.
Rezidentūros bazė – universiteto ligoninė ar kita sveikatos priežiūros įstaiga, sveikatos apsaugos ministro
ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti medicinos rezidentūrą.
Vyresnysis gydytojas rezidentas – gydytojas rezidentas, studijuojantis antrame ar aukštesniame
medicinos rezidentūros kurse pagal medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra
mažiau kaip ketveri metai, ar studijuojantis trečiame ar aukštesniame medicinos rezidentūros kurse pagal
medicinos rezidentūros studijų programą, kurios apimtis (trukmė) yra ketveri arba daugiau metų.
Kitos šiame Gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (toliau – Tyrimas)
vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.
1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių
patvirtinimo“ bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
patvirtinimo“.
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ĮVADAS
Gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotojo dydžio nustatymo tyrimo metu siekiama
apskaičiuoti fiksuotąjį įkainį, kuris būtų naudojamas įgyvendinant projektus, kuriuos planuojama finansuoti
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant
sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.
Šis fiksuotasis įkainis nustatomas, siekiant supaprastinti iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos bendrai finansuojamų Europos socialinio fondo lėšomis projektų, kuriuose
deklaruojamos gydytojų rezidentų darbo užmokesčio išlaidos, administravimą. Taikant fiksuotąjį įkainį,
pareiškėjams bus lengviau planuoti projekto išlaidas rengiant paraiškas, o projektų vykdytojams – paprasčiau
atsiskaityti už projekto lėšų panaudojimą.

I. TYRIMO PRIELAIDOS IR METODIKA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja sisteminį gydytojų rezidentų ir gydytojų
odontologų rezidentų darbo užmokestį rezidentūros bazėse reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą. Šiuo
metu gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams darbo užmokestis už darbą
rezidentūros bazėje apskaičiuojamas bazinį darbo užmokesčio (mėnesinės algos) dydį dauginant iš atitinkamo
koeficiento. Rezidentai pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnį ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimą Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams,
studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ taip pat turi teisę gauti stipendiją ar kitą paramą rezidentūros
studijoms. Pastebėtina tai, kad Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnyje
nustatytos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, tačiau stipendijos ar kita parama
joms nepriskiriama.
Siekiant padidinti gydytojų rezidentų, dirbančių rezidentūros bazėse, socialines garantijas, 2018 m.
balandžio 18 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 379 „Dėl Lietuvos
Respublikos Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1562
ir Lietuvos Respublikos Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
Nr. XIIIP-1563“, kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas, kad gydytojų rezidentų gaunama visų rūšių
parama (stipendijos) turi būti sudėtine, jiems mokamo darbo užmokesčio dirbant pagal darbo sutartis
rezidentūros bazėse, dalimi, nuo kurios būtų mokamos socialinio draudimo įmokos. Tokiu būdu bus padidintos
gydytojų rezidentų socialinės garantijos, t. y. padidės motinystės, nedarbingumo (ligos) išmokų dydžiai, didės
pensijų kaupimas. Viena iš šios reformos įgyvendinimo pasekmių – didėjantys kaštai gydytojų rezidentų darbo
užmokesčio išmokoms. Padidėję gydytojų rezidentų darbo užmokesčio kaštai numatomi finansuoti pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“. Šiai didėsiančiai
darbo užmokesčio daliai numatoma apskaičiuoti Gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotąjį dydį.
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Siekiant įvertinti gydytojų rezidentų nuo 2019 m. sausio 1 dienos didėjančius darbo užmokesčio kaštus ir
pagal juos nustatyti Gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotąjį dydį, buvo analizuojami teisės
aktai, susiję su darbo užmokesčio skaičiavimu.
Tyrimas atliekamas šiais etapais:
1. atlikta teisės aktų, reglamentuojančių gydytojų rezidentų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką,
analizė ir atliktas gydytojų rezidentų darbo užmokesčio pokyčio apskaičiavimas;
2. atlikta istorinių duomenų apie gydytojų rezidentų skaičių, kurie gavo/negavo stipendijas 2015–2018
metais, analizė;
3. atlikta su darbo santykiais susijusių darbdavio įsipareigojimų įmokų analizė ir nustatytas su gydytojų
rezidentų darbo užmokesčiu susijusių darbdavio įsipareigojimų įmokų dydis;
4. atliktas gydytojų rezidentų darbo užmokesčio kaštų padidėjimo nuo 2019 metų sausio 1 dienos
apskaičiavimas;
5. remiantis gautų analizių duomenimis, nustatytas Gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio
fiksuotasis įkainis.
Tyrimą atliko Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius.

II. TYRIMO REZULTATAI
Gydytojo rezidento darbo užmokesčio dalies fiksuotasis įkainis:
402,92 Eur/mėn.
Pagal šį gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotąjį įkainį apmokama dalis gydytojo rezidento
mėnesinio darbo užmokesčio rezidentūros bazėje.

III. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Tyrimo nustatytas gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis taikomas nuo Tyrimo
įsigaliojimo
datos.
Tyrimo
rezultatai
skelbiami
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
Fiksuotųjų dydžių perskaičiavimo sąlygos.
Jei einamaisiais metais planuojama sudaryti naujas projektų sutartis, Tyrimo nustatytas fiksuotojo įkainio
dydis perskaičiuojamas tais atvejais, jei keitėsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti su darbo
santykiais susiję darbdavio įsipareigojimų įmokų dydžiai. Tyrime nustatytas fiksuotasis įkainio dydis keičiamas
Tyrimą išdėstant nauja redakcija ir nurodoma naujos redakcijos įsigaliojimo data. Perskaičiuoti fiksuotieji
įkainiai taikomi sutartims, kurios sudaromos po perskaičiuotų fiksuotųjų įkainių įsigaliojimo. Už Tyrimo
duomenų atnaujinimą atsakingas Europos socialinio fondo agentūros Metodinės pagalbos skyrius.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo
taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas),
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patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio
ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti1.
Fiksuotų dydžių vertinimas paraiškų vertinimo etape. Paraiškų vertinimo etape, kartu su paraiška
pareiškėjas turi pateikti informaciją apie planuojamą gydytojų rezidentų skaičių, kurie sudarys darbo sutartis
su rezidentūros bazėmis.
Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Gydytojų rezidentų darbo užmokesčio
išlaidoms, kurios apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį, pagrįsti projekto vykdytojas turi pateikti:
- darbo sutarčių, rezidentūros bazės vadovo įsakymo (-ų) ar potvarkio (-ų) (jeigu taikoma institucijoje)
kopijas;
- pažymą dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant gydytojų rezidentų dalies darbo užmokesčio
fiksuotąjį įkainį;
- ataskaitą, pasirašytą rezidentūros bazės vadovo, kurioje nurodoma, kiek rezidentas dirbo dienų, kiek
priskaičiuota ir išmokėta algos, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei įmokų į garantinį fondą. Šią
ataskaitą rezidentūros bazė Sveikatos apsaugos ministerijai turi teikti iki kito ketvirčio pirmo mėnesio
10 dienos, remiantis 2008 metų kovo 6 dienos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymo Nr. V-176 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti,
paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo“ 17 punktu.
Gydytojo rezidento darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis išmokamas proporcingai dirbtam laikui per
mėnesį. Dirbtam laikui priskiriami:
- ligos laikas, už kurį pašalpą moka darbdavys;
- pagal teisės aktus darbuotojui priklausančios kasmetinės atostogos;
- pagal teisės aktus darbuotojui priklausantis papildomo poilsio laikas (pvz., papildomos poilsio dienos
auginantiems 2 ar daugiau vaikų iki 12 metų).

1

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. spalio
8 d. įsakymu Nr. 1K-316 4281 punktas
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TEISĖS AKTAI IR KITI ŠALTINIAI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymas 1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336;
Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymas 1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1246;
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas 1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1555;
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242;
Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės
ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo
2018 metais, įstatymas, 2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-838;
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas,
2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1410;
Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3, ir 4 straipsnių pakeitimo
įstatymas 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1411;
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymas 2018 m.
birželio 30 d. Nr. XIII-1412;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl gydytojų rengimo“, 2003 m. spalio 31 d. Nr. 1359;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo 2014
m. rugsėjo 10 d. Nr. 924;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl paramos doktorantams ir studentams,
studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 2017 m. liepos 26 d. Nr. 604;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Medicinos praktikos įstatymo
Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1562 ir Lietuvos Respublikos
Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1563“
2018 m. balandžio 18 d. Nr. 379.
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Tyrimo atlikimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030
„Europos socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).

