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Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai 

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius 

El. paštas: ministerija@sam.lt 

 

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Europos aikštė 1, 03505 Vilnius  

El. paštas: vlk@vlk.lt 

 

 

 

DĖL SUTARČIŲ TARP ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR TERITORINIŲ LIGONIŲ 

KASŲ SUDARYMO APTARIMO 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas) dėkoja už 2020 m. sausio 16 d. Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – SAM) surengtą posėdį dėl sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

ir teritorinių ligonių kasų sudarymo. Posėdžio metu buvo aptartos Investuotojų Forumo pastabos įsakymo 

projektui Nr. 19- 14234 (toliau – Projektas), kuriuo siekiama pakeisti sveikatos apsaugos ministro 2009 m. 

gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).  

 

Derinami Projekto pakeitimai. Posėdžio metu buvo įvertinti teigiami Projektu siekiami tikslai, t.y. „vieno 

langelio“ principo įtvirtinimas. Tačiau, kartu sutarta, kad Projekte bus atsisakyta pakeitimų, kurie dubliuoja 

ar siaurinamai perkelia Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo 

patvirtinimo“ nuostatas. Pavyzdžiui, Projekto 1.2. papunktis dėl Tvarkos aprašo 5.3. papunkčio keitimo ir 

Projekto 1.7. papunktis dėl Tvarkos aprašo 7.5. papunkčio keitimo turėtų būti atitinkamai pakoreguoti.  

 

Dalyvavimas darbo grupės veikloje. Posėdžio dalyviai sutarė, kad sutarčių su teritorinėmis ligonių 

kasomis dėl iš privalomojo sveikatos biudžeto apmokamų paslaugų (toliau – Sutartys) sudarymo tvarka 

reikalauja platesnių diskusijų. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo aiškinimu, Sutartys dėl konkrečių 

paslaugų turėtų būti sudaromos remiantis objektyviais, iš anksto žinomais nediskriminaciniais kriterijais, 

kuriais nebūtų paneigta sąžiningos konkurencijos laisvė ir kiti principai. Dėl to, Investuotojų Forumo, SAM 

ir Valstybinės ligonių kasos atstovai susitarė dirbti kartu rengiant naujus Lietuvos Respublikos sveikatos 
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draudimo įstatymo Nr. I-1343 ir kitų tame pačiame pakete esančių įstatymų projektus1. Esame pasiruošę 

užtikrinti konstruktyvų bei operatyvų abipusį dialogą ir lauksime papildomos informacijos dėl darbo grupės 

sudarymo. 

 

Dėkojame už skirtą laiką ir labai lauktume atnaujintos Projekto versijos galutiniam suderinimui. 

 

 

Pagarbiai 

 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 

 
1 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos 
sistemos įstatymo Nr. I-552 8, 13 ir 76 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 
įstatymo Nr. I-1367 2, 3, 152, 153, 33 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo Nr. IX-886 26 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 
kodekso 56, 57, 58 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai. 
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