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Dėl sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo 
tvarkos ir vartojimo rodiklių taikymo 

 
Asociacija „Investors' Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir aktyviausius 
investuotojus į Lietuvos ekonomiką, atstovaudama savo narius ir siekdama padėti užtikrinti didesnį 
aiškumą dėl esančios praktikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje, šiuo raštu kreipiasi į 
Valstybinę ligonių kasą (toliau – VLK) prašydama pateikti išaiškinimą dėl sutarčių tarp teritorinių ligonių 
kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarkos ir vartojimo rodiklių taikymo. 
 
Kaip žinia, sutartys tarp teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau 
– įstaiga) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis (toliau – sutartys) yra sudaromos laikantis tvarkos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 
„Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo“ 
(toliau – Aprašas). 
 
Konkrečiai šiuo metu iškilęs klausimas yra susijęs su vartojimo rodiklių, kaip vienu iš kriterijų dėl 
sutarčių tarp TLK ir įstaigos nustatymu ir taikymu, taikymo (vertinimo) konkrečioms įstaigoms.  
 
Pagal Aprašo 6 punktą, VLK iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos pateikia TLK reikiamus duomenis 
kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklio reikšmei apskaičiuoti. TLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 
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dienos paskelbia savo interneto svetainėse kompensuojamųjų paslaugų vartojimo duomenis. Kiekviena 
TLK, atsižvelgdama į aptarnaujamų gyventojų kompensuojamųjų paslaugų vartojimą, numatomą šių 
paslaugų plėtrą bei prognozuojamą TLK skiriamų PSDF biudžeto asignavimų sumą ir vadovaudamasi 
Apmokamų iš PSDF biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašu, patvirtintu Vyriausybės 
2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Kriterijų sąrašas), 
iki einamųjų metų spalio 15 dienos nustato kompensuojamųjų paslaugų teikimo mastą ir paskelbia šią 
informaciją savo interneto svetainėje. 
 
Kriterijų sąrašo 14 punktas numato, kad paslaugoms, kurių išlaidos einamaisiais metais nebuvo 
apmokamos PSDF biudžeto lėšomis jas suteikusioms įstaigoms pagal jų licencijoje nurodytą asmens 
sveikatos priežiūros veiklos adresą, be kriterijų, nurodytų Kriterijų sąraše 1–13 punktuose, taikomi šie 
papildomi kriterijai:  

- „14. 1. stacionarinių paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų teritorinės ligonių kasos veiklos 
zonos vartojimo rodiklis 10 procentų (ir daugiau) mažesnis nei šalies vidurkis; 

- 14. 2. kitų kompensuojamųjų paslaugų teritorinės ligonių kasos veiklos zonos savivaldybės 
vartojimo rodiklis 10 procentų (ir daugiau) mažesnis nei šalies vidurkis.“ 

 
Iš tokio reguliavimo kyla klausimas: kaip yra taikomas konkrečių paslaugų vartojimo rodiklis teritorine 
prasme sprendžiant klausimą dėl sutarties sudarymo su konkrečia įstaiga, kuri veikia tik TLK veiklos zonos 
dalyje? Kaip žinia, teritorinės ligonių kasos veiklos zona apima ir miestus, ir rajonus. Pavyzdžiui, Vilniaus 
TLK apima ir Vilniaus miestą, ir Vilniaus rajoną, Druskininkus, Varėna ir t.t. Mūsų žiniomis, kai kurios TLK 
teritorinės ligonių kasos veiklos zonos vartojimo rodiklio kriterijų taiko neteisingai ir tokiu būdu neužtikrina 
lygias galimybes visoms įstaigoms turėti sutartis su TLK dėl tam tikrų paslaugų. Nes, mūsų manymų, 
sprendžiant klausimą dėl sutarties sudarymo su, pvz., Šalčininkuose esančia įstaiga, negali būti vertinamas 
bendras visos Vilniaus TLK veiklos zonos vartojimo rodiklis, ypač atsižvelgiant į tai, kad paslaugos, 
teikiamos toje įstaigos, yra teikiamos pacientams tik labai ribotoje ir kraštutinėje TLK veiklos zonos dalyje. 
 
Siekiant išlaikyti sąžiningą konkurenciją bei lygų visų ūkio subjektų (t.y. įstaigų) vertinimą, laikomės 
pozicijos, kad vartojimo rodiklio kriterijų reikia taikyti taip, kad būtų vertinamas ne visos TLK zonos 
vartojimo rodiklis, bet tik TLK zonos dalies vartojimo rodiklis, pagal konkrečios įstaigos, kuri siekia 
sudaryti sutartį su TLK, veiklos adresą.  
 
Priešingas šio kriterijaus taikymo vertinimas absoliučiai užkirstų galimybę tam tikrų miestų įstaigoms 
sudaryti sutartį su TLK, nebūtų objektyviai būtinas, vadinasi, nepagrįstai ribotų ūkio subjektų, t.y. įstaigų, 
ūkinę veiklą. Esame ne kartą nurodę, kad Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad įstaigos, teikiančios 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas, yra ūkinės veiklos subjektai, o sutarčių su TLK sudarymo tvarka turi 
būti grindžiama objektyviais, iš anksto žinomais nediskriminaciniais kriterijais, kuriais nebūtų paneigta 
sąžiningos konkurencijos laisvė, kiti Konstitucijoje įtvirtinti Lietuvos ūkio principai.  
 
Konstitucinis Teismas yra tiesiogiai pažymėjęs: „„<...> valstybė, turinti pareigą sukurti visuomenės 
solidarumu pagrįstą sveikatos priežiūros finansavimo viešosiomis lėšomis sistemą, pagal Konstituciją, inter 
alia konstitucinį atsakingo valdymo principą, privalo pasirūpinti ir tuo, kad šios lėšos būtų naudojamos 
atsakingai ir racionaliai; atsižvelgiant į tai, kad dėl didėjančių sveikatos priežiūros paslaugų poreikių, vis 
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aukštesnių jų kokybės standartų, sudėtingesnių ir brangesnių sveikatos priežiūros technologijų šių 
paslaugų teikimo išlaidos nuolat auga, o joms apmokėti skirtos viešosios lėšos yra ribotos, įstatymų 
leidėjui kyla pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos valstybei šį 
finansavimą planuoti ir lėšas sveikatos priežiūros įstaigoms paskirstyti taip, kad, nepaneigiant valstybės 
priedermės remti privačia nuosavybės teise pagrįstas visuomenei naudingas ūkines pastangas ir 
iniciatyvą, sąžiningos sveikatos priežiūros įstaigų konkurencijos, sveikatos priežiūros paslaugų vartotojo 
(paciento) teisės pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, būtų užtikrinta aukšta šiomis lėšomis 
finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir pakankamas prieinamumas, t. y. tinkamas 
pasiskirstymas, taip pat nuolatinis reikiamo valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo veikimas.“1 
 
Taigi, iš esmės Konstitucinis Teismas kelia tokius minimalius reikalavimus sutarčių sudarymui: 

• sutarčių sudarymo esminės sąlygos turi būti nustatytos įstatymu; 

• sudarymo tvarka turi būti grindžiama pagal objektyvius, iš anksto žinomus, nediskriminacinius 
kriterijus; 

• negali būti paneigta sąžiningos konkurencijos laisvė. 
 

Atsižvelgę į mūsų šiame rašte pateiktą poziciją, šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą dėl sutarčių 
sudarymo tvarkos ir vartojimo rodiklių taikymo bei Konstitucinio Teismo išaiškinimą dėl reikalavimų 
sutarčių sudarymui, prašome VLK pateikti poziciją, kaip turėtų būti taikomas vartojimo rodiklis 
konkrečiai įstaigai, esančiai labai ribotoje ir nutolusioje TLK veiklos zonos dalyje, kad būtų išlaikoma 
vienoda šio kriterijaus taikymo praktika visoje Lietuvos teritorijoje, nepriklausomai nuo konkrečios TLK 
bei užtikrinama sąžininga konkurencija ir konstituciniai reikalavimai.  
 
Investuotojų forumas yra pasiruošęs išlaikyti abipusį, konstruktyvų bendradarbiavimą ir galėtų atsakyti į 
visus Jūsų klausimus, jei tokių būtų. Taip pat maloniai priimtume pasiūlymą dalyvauti susitikime, kurio 
metu galėtume aptarti aktualius klausimus bei pasidalintume situacijos sprendimo pasiūlymais. 
 

 

Pagarbiai 

 

Vykdomoji direktorė 

Rūta Skyrienė 

                                                           
1 Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
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