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Posėdžio pirm ininkai - V ytautas M ockus, Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau — V ilniaus
TLK) direktorius, ir Gintautas Paluckas, Vilniaus m iesto savivaldybės atstovas.
Posėdžio sekretorė —Gintarė Rakštienė, Vilniaus TLK A dm inistravim o skyriaus vedėja.
Dalyvavo: Jolanta Iždonienė (Sveikatos apsaugos m inisterija (SAM )), V ioleta Tylienė (V alstybinė
ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos m inisterijos (VLK)), R im antas M iliūnas (V arėnos r. savivaldybė),
Teresa Dem eško (V ilniaus r. savivaldybė), M arija Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), Danutė
Baliūnienė (Elektrėnų savivaldybė), Jurgita Eidukevičienė (A lytaus m. savivaldybė), Arūnas Jasaitis
(Ukmergės r. savivaldybė). Linas U rm anavičius (Druskininkų savivaldybė), Tadeuš Tučkovski (Trakų r.
savivaldybė). Dalia Šimelienė (V ilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja), Lina V itkauskienė (Vilniaus
TLK G yventojų aptarnavim o skyriaus vedėja), D angira Skebėrienė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus
vedėja). Tom as M iliauskas (V ilniaus TLK Statistikos ir analizės skyriaus vedėjos pavaduotojas),
G edim inas Paurys (Vilniaus TLK Inform atikos skyriaus vedėjas), A im ė D um šienė (V ilniaus TLK
Kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja). Tomas Ragauskas (V ilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas),
Česlava K islovska (V ilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė), B in tė
G abrusėnienė (Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja), Jovilė V ingraitė (V ilniaus TLK
Sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė), Giedrė Tarasevičiūtė (Vilniaus TLK Sutarčių skyriaus
vyriausioji specialistė).
DARBOTVARKĖ:
L V ilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininko ir jo pavaduotojo rinkimai. Pranešėjas - Vilniaus
TLK direktorius Vytautas M ockus (15 min.).
2. Dėl Vilniaus TLK 2014 metų finansinės ataskaitos aprobavim o. Pranešėja - V ilniaus TLK
Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Česlava K islovska (15 min.).
3. Dėl V ilniaus TLK 2015 metų išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo aprobavimo. Pranešėja Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Česlava K islovska (10 min.).
4. Dėl Vilniaus TLK 2014 m etų veiklos ataskaitos pristatym o. Pranešėja - V ilniaus TLK
direktoriaus pavaduotoja D alia Šim elienė (20 min.).
5. Dėl V ilniaus TLK 2015 m etų sutarčių su asm ens sveikatos priežiūros įstaigom is, vaistinėm is
ir optikom is sudarymo. Pranešėja - V ilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja D angira Skebėrienė (15
min.).
6. Dėl stacionarinių asm ens sveikatos priežiūros paslaugų srautų ir Vilniaus TLK veiklos zonos
gydymo įstaigų lovų funkcionavim o 2014 m. Pranešėjas - V ilniaus TLK Statistikos ir analizės skyriaus
vedėjos pavaduotojas Tom as M iliauskas (15 min.).
7. Einam ieji klausimai.
Vilniaus TLK direktorius V. M ockus pristatė posėdžio darbotvarkę. Stebėtojų tarybos nari^^i
darbotvarkei pritarė.
1. PR IST ATY TA . V ilniaus T L K stebėtojų tarybos pirm ininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
Posėdį pradėjęs ir ja m pirm ininkavęs V ilniaus TLK direktorius V. M ockus inform avo, kad posėdyje
dalyvauja 11 Stebėtojų tarybos narių (posėdis yra teisėtas, dalyvaujančiųjų skaičius pakankam as, kad
būtų išrinktas Stebėtojų tarybos pirm ininkas), supažindino V ilniaus TLK stebėtojų tarybos narius ir
visus dalyvaujančius su V LK direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakym u Nr. lK -141 „Dėl Vilniaus

teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo^. Kadangi tai pirm as naujos tarybos
kadencijos posėdis, susijęs su 4 metų savivaldos ciklu, būtini organizaciniai sprendim ai renkant
Stebėtojų tarybos pirm ininką ir pavaduotoją. Paprašė Stebėtojų tarybos narių siūlyti kandidatus eiti
V ilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininko pareigas.
.1. Eidukevičienė pasiūlė G. Palucko kandidatūrą. Kitų pasiūlym ų nebuvo.
N UTA R TA. Vilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininku skirti Vilniaus savivaldybės atstovą
G intautą Palucką (10 balsavo už, 1 - susilaikė).
Išrinkus Vilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininku G. Palucką, posėdis buvo tęsiam as jam
pirm ininkaujant.
G. Paluckas pasiūlė kandidatu j V ilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininko pavaduotojus A rūną
.lasaitį, Ukmergės rajono savivaldybės atstovą.
NUTARTA. Vilniaus TLK stebėtojų tarybos pirm ininko pavaduotoju skirti U km ergės rajono
savivaldybės atstovą A rūną Jasaitį (10 balsavo už, 1 - susilaikė).
2. PRISTATYTA. V ilniaus TLK 2014 metų finansinės ataskaitos.
Č. K islovska pristatė 2014 metų svarbiausius finansinius rodiklius. V ilniaus TLK asmens
sveikatos priežiūros paslaugom s ir išlaidoms, kom pensuojam om s iš PSDF biudžeto, 2014 m. skirta 1
393 743 425,00 litų, Vilniaus TLK veiklos išlaidom s - 5 882 400,00 litų, iš jų: darbo užm okesčiui - 3
623 000,00 litų, ilgalaikiam turtui įsigyti - 55 000,00 litų. Gauta lėšų - 5 711 000,00 litų, panaudota
išlaidom s ir paslaugom s apm okėti 5 637 527,53 litų, iš jų: darbo užm okesčiui - 3 622 822,92 litų,
ilgalaikiam turtui įsigyti - 52 294,94 litų. Vilniaus TLK 2014 m etų veiklos išlaidom s panaudotos lėšos
sudaro 0,404 procento 2014 m etų Vilniaus TLK adm inistruojam os PSDF biudžeto išlaidų dalies.
Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje A taskaitas
rasite V ilniaus TLK interneto svetainėje wvvvv.vilniaiistlk.it -> Apie mus -> V eikla -> Finansinių ir PSDF
biudžeto vykdym o ataskaitų rinkiniai -> 2 0 1 4 metai.
J. Iždonienė domėjosi dėl trum palaikių atidėjim ų (kom pensacijos apdraustiesiem s, įtrauktiem s į
eilę PSDF lėšomis apm okam om s dantų protezavim o paslaugom s gauti, kai apdraustieji, norėdam i
greičiau gauti šias paslaugas, sum okėjo už jas savo lėšom is ir pateikė V ilniaus TLK iki 2014-12-31
dokum entus kompensacijai gauti). Kas turėjo įtakos didėjim ui nuo 12 315,1 tūkst. litų 2013 m. ir 16
569,5 tūkst. litų 2014 m.?
Č. K islovska atsakė, kad tiek vienos kainos didėjim as, tiek žm onių skaičiaus didėjim as turėjo
įtakos trum palaikių atidėjimų augimui. D. Šimelienė pridūrė, kad m etinis V ilniaus TLK biudžetas daugiau nei 9 mln. litų, o dantų protezavim o eilė, pvz., V ilniuje, yra 4 metai.
G. Paluckas pasiūlė aprobuoti V ilniaus TLK 2014 metų finansines ataskaitas.
N UTA R TA. Aprobuoti (bendru sutarimu) V ilniaus TLK metų finansines ataskaitas.
3. PRISTATYTA. V ilniaus TLK 2015 metų išlaidų sąm ata ir pareigybių sąrašas.
Č. K islovska pristatė V ilniaus TLK pagrindinius 2015 m etų išlaidų sąmatos rodiklius. Vilniaus
TLK veiklos išlaidoms 2015 m etam s skirta 1701,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užm okesčiui - 1049,0 tūkst.
eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti - 58,0 tūkst. eurų.
V ilniaus TLK pareigybių sąraše 2015 m etų pradžioje patvirtintos 92 pareigybės, iš jų: 28
valstybės tarnautojų pareigybės ir 64 pareigybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
V ilniaus TLK 2015 m etų veiklos išlaidom s skirti asignavim ai sudaro 0,4 procento V ilniaus TLK
2015 m etam s skirtos adm inistruoti PSDF biudžeto išlaidų dalies. Inform acija apie V ilniaus TLK
struktūrą ir darbuotojų darbo užm okestį yra įstaigos internetinės svetainės dalyje „Apie m us“, skyriuįe
„Veikla".
G. Paluckas klausė, kaip keitėsi 2015 m. darbo užm okesčio fondas, palyginti su 2014 m.,
atsižvelgiant į valstybės tarnautojų darbo stažą. C. K islovska pakom entavo, kad pokyčiai yra labai
nežymūs.
L. U rm anavičius iškėlė klausim ą dėl darbo užm okesčio koeficientų. Jo m anym u šie koeficientai
turėtų būti didesni.

J. Iždonienė pritarė L. Urmanavičiui. Taip pat papildė, kad darbuotojų m otyvavim o priem onė yra
ne tik darbo užm okestis, bet ir kvalifikacijos kėlimas. Skatino daugiau dėmesio skirti darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui.
V. M ockus m ano, kad teritorinių ligonių kasų (toliau —TLK ) darbuotojų darbo užm okestis turėtų
būti diferencijuojam as atsižvelgus į geografinę padėtį ir nustatydam a m okos fondus, V LK turėtų
atsižvelgti į situaciją konkrečioje teritorijoje.
G. Paluckas pasiūlė, kad į kitą Stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktas klausim as
dėl rekom endacijų pateikim o VLK ir SAM dėl darbo užm okesčio sprendimo.
G. Paluckas pasiūlė aprobuoti Vilniaus TLK 2015 metų išlaidų sąm atą bei pareigybių sąrašą.
NUTARTA. Aprobuoti (bendru sutarim u) 2015 m etų išlaidų sąm atą bei pareigybių sąrašą.
4. PRISTATYTA. V ilniaus TLK 2014 m etų veiklos ataskaita.
D. Šim elienė pristatė Vilniaus TLK 2014 m. veiklos ataskaitą. Pranešim o pagrindinės dalys viešųjų adm inistracinių paslaugų teikim as apdraustiesiem s, sutarčių su ASPĮ adm inistravim as, V ilniaus
TLK veiklos valdymas, 2014 m. visuom enės inform avim o priem onės ir 2015 m. veiklos prioritetinės
kryptys. Pateikė inform aciją apie V ilniaus TLK aptarnaujam ą veiklos zoną. R em iantis Statistikos
departam ento duom enim is, 2015 m. pradžioje Vilniaus TLK veiklos zonoje buvo 955 460 gyventojų,
prisirašiusių prie pirm inės asm ens sveikatos priežiūros įstaigų (2014-12-31) - 1 038 948. Vilniaus
apskrities gyventojai sudarė 85 proc. visų V ilniaus TLK veiklos zonos statistinių ir prisirašiusių
gyventojų. Atitinkam ai Alytaus apskrities statistinis ir prisirašiusių gyventojų skaičius sudarė 15 proc.
Palyginti G yventojų aptarnavim o skyriaus 2 0 10-2014 m etų veiklos rodikliai pagal tris pagrindines
skyriaus veiklas, t. y. draustum o patvirtinim as, Europos sveikatos draudim o kortelių (toliau - ESDK) ir
m edicininės reabilitacijos pažym ų išdavimas. D ar labiau padidėjo ESDK išdavim o skaičius; 2010
m etais išduota 36 678 kortelės, 2013 metais - 61 678 kortelės, o 2014 metais - 64 671. D idžiąją 2014
m etų G yventojų aptarnavim o skyriaus veiklos dalį (62 proc.) sudaro gyventojų, atvykstančių į V ilniaus
TLK. konsultacijos.
A pžvelgtas PSDF biudžeto 2013-2014 m etų išlaidų asm ens sveikatos priežiūros paslaugom s ir
vaistam s apm okėti paskirstym as. 2014 m etais 35,1 proc. PSDF biudžeto lėšų skirta stacionarinėm s
paslaugom s, 16,6 proc. - vaistų kom pensavim ui, 15,4 proc. - am bulatorinėm s paslaugom s, 13,9 proc. pirm inės am bulatorinės asm ens sveikatos priežiūros paslaugom s. Palyginta, kaip V ilniaus TLK 2 0 1 3 2014 m etais buvo paskirstytos PSDF biudžeto išlaidos, skirtos sveikatos program om s finansuoti.
Pateikta inform acija apie 2014 metais V ilniaus TLK pasirašytas sutartis. Visą V ilniaus TLK 2014 metų
veiklos ataskaitą galim a rasti V ilniaus TLK internetinėje svetainėje wwvv.viiniaiistik.lt -> A pie m us ->
V eikla -> Veiklos planai ir ataskaitos -> V ilniaus TLK 2014 metų veiklos pristatymas.
V. Mockus. A sm enų dantų protezavim o išlaidų paslaugom s kom pensuoti m etinė PSDF biudžeto
asignavim ų sum a - 9,7 mln. Lt, o laukimo eilė - 4 m etai. Tačiau žm ogaus organų ir audinių
transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavim o programai (kartu su lėšomis dirbtinėm s širdim s įsigyti)
skirta 50,6 mln. Lt. Asm uo, atsistojęs vienoje savivaldybėje į eilę pagal tuo m etu deklaruojam ą
gyvenam ąją vietą, o po kurio laiko pakeitęs deklaruojam ą gyvenam ąją vietą (dažniausiai tokia situacija
susidaro, kai garbaus am žiaus asm enis vaikai pasiim a gyventi kartu ir dėl to keičiasi deklaruojam a
gyvenam oji vieta) patenka į dantų protezavim o sąrašo kitoje teritorinėje ligonių kasoje galą ir vėl eilė
fiksuojam a iš naujo. Kelia susirūpinim ą šios paslaugos teikim as pensinio am žiaus žm onėm s, kurių tik
daugėja.
L. U rm anavičius mato kitą problem ą - dėl dabar egzistuojančių odontologo paslaugų įkainių nėra
specialistų, sutinkančių už tokį atlygį dirbti.
G. Paluckas pasiūlė dantų protezavim o klausim ą įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę.
5. PR ISTATY TA . V ilniaus TLK 2015 metų sutarčių su asm ens sveikatos priežiūros
įstaigom is, vaistinėm is ir optikom is sudarym as.
Kalbėjo V ilniaus TLK Sutarčių skyriaus vedėja D angira Skebėrienė. Pranešim o pagrindinės dalys
- sutarčių sudarym o teisinis reglam entavim as, paslaugų plėtros tendencijos, V ilniaus TLK 2015 m.
biudžetas ir 2015 m. sutarčių sudarym o apžvalga.

Palygintas 2015 m. Vilniaus TLK disponuojam as PSDF biudžetas su 2014 m. biudžetu. Asm ens
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidom s apm okėti 2014 m. skirta 298,790 tūkst. eurų, 2 0 \5 m . - 308,304
tūkst. eurų. K om pensuojam ųjų vaistų ir m edicinos pagalbos priem onių įsigijim o išlaidom s kom pensuoti
2014 m. skirta 67,111 tūkst. eurų, 2015 m. - 71,827 tūkst. eurų. M edicininės reabilitacijos ir sanatorinio
gydym o išlaidoms kom pensuoti 2014 m . skirta 13,174 tūkst. eurų, 2015 m . - 13,861 tū k s t. eurų.
Sveikatos program om s finansuoti 2014 m. buvo skirta 24,581 tūkst. eurų, 2015 m. - 23,652 tūkst. eurų.
2015 m. Vilniaus TLK su asm ens sveikatos priežiūros įstaigom is pasirašė 311 sutarčių. 82 sutartys
pasirašytos su medicininės reabilitacijos įstaigom is, 144 - su protezavim o paslaugas teikiančiom is
įstaigom is, 6 0 - su vaistinėm is ir optikomis. Visą pranešim ą galim a rasti V ilniaus TLK interneto
svetainėje www.viiniaustlk.lt -> įstaigom s -> Sutarčių sudarym o tvarka -> Sutarčių sudarym o apžvalga ->
2015 m etai-> Sutarčių dėl asm ens sveikatos priežiūros paslaugų sudarym as (2015 m.).
Taip pat buvo pristatyta 2014 m. prevencinių program ų vykdym o ataskaita. ,Ią galim a rasti
V ilniaus TLK internetinėje svetainėje, dalyje „}staigoms“, skyriuje „Prevencinių program ų vykdym as“ .
G. Paluckas pasidom ėjo dėl stacionarinių slaugos paslaugų ir slaugos nam uose paslaugų
finansavim o. Slaugos paslaugų nam uose įkainis yra mažas, šios lėšos nėra įsisavinam os, pirm inės
sveikatos priežiūros įstaigom s tokias paslaugas teikti neapsim oka. Kokia skatinim o logika - m ažiau
stacionarių, daugiau slaugos paslaugų nam uose?
D. Šim elienė atsakė, kad tokią apm okėjim o tvarką nustato SAM. įžvelgė kainodaros problem ą.
.1. Iždonienė patikslino, kad SAM tvirtina kainas, o ja s rengia ir teikia tvirtinti VLK. Sutiko, kad
reikia spręsti šį klausimą.
6.
PRISTATYTA. Stacionarinių asm ens sveikatos priežiūros paslaugų srautai ir V ilniau
TLK veiklos zonos gydymo įstaigų lovų funkcionavim as 2014 m.
Pranešėjas - Statistikos ir analizės skyriaus vedėjos pavaduotojas T. M iliauskas. Pristatyti
V ilniaus TLK veiklos zonos gyventojų stacionaro atvejų srautai. Pateikta inform acija apie lovų
funkcionavim ą Vilniaus TLK veiklos zonos savivaldybių A SPį 2014 m. Pranešim ą rasite V ilniaus TLK
interneto svetainėje www.viiniaListik.lt -> įstaigom s -> Statistika ir tyrimai -> A sm ens sveikatos
priežiūros paslaugos -> Stacionarinių asm ens sveikatos priežiūros paslaugų srautai ir V ilniaus TLK
veiklos zonos gydymo įstaigų lovų funkcionavim as 2014 m.
7. Einam ieji klausim ai.
G. Paluckas prim inė, kad pagal Stebėtojų tarybos darbo reglam entą, turi būti išrinktos taikinim o ir
m edicininio audito komisijos. Prašė V. M ockaus patarpininkauti prim enant savivaldybių tarybom s apie
kandidatų siūlymą.
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