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 Į šį posėdį buvome pakviesti svarstant klausimą „2016m. valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto“ papildomą svarstymą. 

Pirminiame svarstyme dalyvauti neteko. Posėdyje dalyvavo asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

asocijuotų struktūrų atstovai – D.Vaiginas, V.Sudaris, Valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, teikiančių projektus VIP lėšoms gauti, atstovai. 

 Pristačius klausimą Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas A.Matulas 

kalbėjo apie tai, kad šios Vyriausybės programoje buvo numatyta PSDF biudžetui skirti 4,1 proc. 

BVP lėšų, 2016 m. skiriama tik 3,9 proc. Retoriškai klausė, kodėl tai kartojasi metai iš metų? 

Posėdyje dalyvavęs LR Finansų ministerijos viceministras E.Žilevičius atsakė, kad visoms 

finansuojamoms sritims pasivyti BVP augimą neįmanoma, nes atsiranda kasmet nauji prioritetai – 

dėl geopolitinės padėties dabar prioritetai skiriami Krašto apsaugos ministerijai, reikia daugiau lėšų 

Švietimo ir mokslo ministerijai, Socialinių reikalų ir darbo ministerija ir kt.  

 Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas D.Vaiginas pasisakyme pastebėjo, kad 

mažėja valstybės skiriamos lėšos savivaldybėms, kurios, esant geresniam finansavimui galėtų remti 

ir savivaldybių ligonines, kitas sveikatos priežiūros įstaigas. 

Tiek V.Sudaris (Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos vadovas), tiek aš, 

pastebėjome, kad Valstybė nevykdo įsipareigojimų, kuriuos nurodė Konstitucinis Teismas savo 

nutarimais dėl išlaidų gyvybės gelbėjimui ir kitoms deleguotoms funkcijoms atlikti. Konstatavome, 

kad valstybė mokės už draudžiamąjį (šalyje jų yra 1,6 mln.) tik 255 Eur, t. y. 3,2 karto mažiau, negu 

metinė vidutinė prognozuojama sveikatos draudimo įmoka (807 Eur). PSDF biudžeto pajamų 

struktūroje 2016 m. Valstybės biudžeto asignavimai auga irgi mažiau (3,4 proc.), negu sveikatos 

draudimo įmokos (4,6 proc.), palyginus su 2015 m. Sakėme, kad asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms biudžetą subalansuoti vis sunkiau, medikų atlyginimų tomis sąlygomis kelti neįmanoma 

(jie paskutinį kartą kelti prieš 8 metus). Įstaigas skurdina ir nuolatinis minimalaus mėnesinio 

atlyginimo kėlimas, nes šiam reikalui valstybė papildomų lėšų neskiria, įstaigos šią funkciją vykdo 

vidiniais ištekliais. 

 Svarstant Valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pasiūlymus ir prašymus 

skirti VIP lėšų 2016 m. savo argumentus išdėstė asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. Daliai 

prašymų pritarta, kitiems pasiūlyta spręsti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 

 Sveikatos reikalų komitetas savo sprendimu siūlė Vyriausybei biudžeto įstatymą 

tobulinti ir įvykdyti Valstybės įsipareigojimus PSDF biudžetui, padidinti biudžeto asignavimus 110 

390 tūkst. eurų, kad 2016 m. biudžeto pajamos su lėšų likučiu iš viso sudarytų 1,6 mln. Eur (šiuo 

metu skirtas biudžetas 1,5 mln.Eur).  

 Sveikatos reikalų komiteto sprendimu taip pat pažymima apie poreikį 5,7 mln. Eur 

padidinti tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms 

vykdyti (mokinių visuomenės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai ir kitos 

valstybės perduotoms savivaldybės funkcijoms vykdyti). 
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 Sveikatos reikalų komitete vyko ir Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo Nr. I-

1562 12 str. pakeitimo įstatymo projekto pagrindinis svarstymas, kuriam pritariame ir mes, Lietuvos 

gydytojų vadovų sąjunga, dėl to, kad pacientas užsiregistravęs, bet negalėdamas atvykti pas 

gydytoją iki numatomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos gavimo laiko pradžios, prieš 24 

val. informuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Gal tai ir nebloga įstatymo pataisa, tačiau ji 

apeliuoja tik į moralę, nes konkretesnės atsakomybės pacientui dėl neatvykimo gauti paslaugą kol 

kas nenumato. 

 Komitete išklausyta ir Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos 

informacija apie prevencinių programų vykdymą.  

 Tiek naujienų iš LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžio. 
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