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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO
KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ
2019 m. birželio 25 d. Nr. T-IXVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 43 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 36 straipsinio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2019 m. birželio 12 d. raštą Nr. 3S-6761 „Dėl
kandidatų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją siūlymo“, Varėnos rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Deleguoti Varėnos rajono savivaldybės tarybos narį Saulių Ivanauską kandidatu į
Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė
Savivaldybės gydytoja

SUDERINTA
Administracijos direktorius

Irma Lukminienė
2019-06-

Alvydas Verbickas
2019-06-

DVS „Kontora“ suderinta su Aivaru Batūra, Gene Palevičiene ir Irma Krajauskiene
Derinimo Nr. –
Varėnos rajono savivaldybės tarybai
T-IX-p-86

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO
KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
TAIKINIMO KOMISIJĄ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-06-14
Varėna
1. 1 Sprendimo projekto
. rengėjas
2. 2 Teisės akto projekto tikslas
. ir uždaviniai (paskatinusios
rengimą priežastys).
3. 3 Šiuo metu galiojančios ir
. teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos
4. 4 Suderinamumas su
. galiojančiais teisės
norminiais aktais

Varėnos
rajono
savivaldybės
gydytoja
(vyriausioji specialistė) Irma Lukminienė
Šio sprendimo projekto tikslas yra deleguoti
Varėnos rajono savivaldybės tarybos narį Saulių
Ivanauską kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių
kasos taikinimo komisiją.
-

Sprendimo
projektas
parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 43 punktu
(Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija –
savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų
nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų
jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka.)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi (Teritorinės ligonių
kasos taikinimo komisiją iš keturių asmenų 4 metams
renka teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba jos
pirmininko teikimu. Vienas komisijos narys turi
atstovauti pacientų asociacijoms, veikiančioms
teritorinės ligonių kasos teritorijoje. Ši komisija
sprendžia ginčus tarp draudžiamųjų, sveikatos
priežiūros įstaigų, vaistinių ir teritorinės ligonių kasos
dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apmokėjimo ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.
Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai,
komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.) Rengiant

5. 5 Kokius galiojančius teisės
. aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus
teikiamą projektą.
6. 6 Biudžeto lėšų poreikis
. teisės aktui įgyvendinti ir
projekto atitiktis
savivaldybės strateginiam
plėtros planui

sprendimo projektą, atsižvelgta į Vilniaus
teritorinės ligonių kasos 2019 m. birželio 12 d.
raštą Nr. 3S-6761 „Dėl kandidatų į Vilniaus
teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją
siūlymo“ (raštas pridedamas).
-

Biudžeto lėšų nereikės.
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7. 7 Derinimas su kitais
. subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
8. 8 Galimi teigiami ar neigiami
. priimto teisės akto
padariniai, kokių
priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.
9. 9 Teisės akto sukeliamos
administracinės naštos
vertinimas

Nederinama
Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Administracinės naštos poveikio nebus

10. 1 Teisės akto ir jo projekto
Nevertinama
0 antikorupcinis vertinimas
.
11. 1 Būtinybė skelbti priimtą
Neskelbti
1 teisės aktą Teisės aktų
. registre (TAR) ir Teisės
aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
12. 1 Aplinkybės, pateisinančios
2 klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą)
ir sprendimo projekto
pateikimo vėlavimo
priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas)
13. 1 Suderinta DVS „Kontora“
Suderinta DVS KONTORA su Aivaru Batūra,
3 su specialistais:
Gene Palevičiene ir Irma Krajauskiene
. su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą,
teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
14. 1 Priimto sprendimo
1 – Vyriausybės atstovui, 1 – savivaldybės
4 paskirstymas
gydytojui
. (kam pateikti sprendimų
kopijas (nuorašus), kokiu
būdu)
15. 1 Priimto sprendimo
5 įgyvendinimo kontrolė
. (vykdytojas, įvykdymo
terminas)
Pastaba. Jeigu reikia išsamesnio Aiškinamojo rašto, galima jį surašyti ne lentelėje.

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja
(vyriausioji specialistė)

Irma Lukminienė
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VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

Savivaldybių taryboms

2019-06-

Nr.

DĖL KANDIDATŲ Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO
KOMISIJĄ SIŪLYMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 43
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 35 straipsniu ir Vilniaus teritorinės
ligonių kasos (toliau — Vilniaus TLK) nuostatais, teritorinėje ligonių kasoje yra sudaroma stebėtojų
taryba, kurios viena iš funkcijų yra teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimas.
Taikinimo komisija sprendžia draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK ginčus
dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.
Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija renkama ketveriems metams, į ją įeina keturi
asmenys:
1. vienas TLK atstovas — TLK atstovą stebėtojų tarybos pirmininkui pasiūlo TLK direktorius;
2. vienas TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas — kandidatus į asmens
sveikatos priežiūros įstaigų atstovo vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių gydytojai.
Vienos savivaldybės gydytojas pasiūlo vieną kandidatą iš savo savivaldybės sveikatos
priežiūros įstaigų, sudariusių sutartį su TLK;
3. vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys — visuomenės atstovas. Kandidatus į
savivaldybės tarybos atstovo (tarybos nario — visuomenės atstovo) vietą siūlo TLK veiklos
zonos savivaldybių tarybos;
4. vienas TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas — kandidatus į pacientų asociacijų
atstovo vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių, kurių teritorijoje veikia pacientų
asociacijos, gydytojai. Vienos savivaldybės gydytojas pasiūlo vieną kandidatą iš savo
savivaldybės pacientų asociacijų.
Kandidatai į taikinimo komisiją turi būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys
teisės, vadybos, ekonomikos ar medicinos žinių arba darbo patirties nagrinėjant ginčus. Taikinimo
komisijos nariais negali būti stebėtojų tarybos nariai.
TLK stebėtojų tarybos pirmininkės pavedimu prašytume iki 2019-07-31 deleguoti
kandidatus į taikinimo komisiją ir nurodyti deleguojamų asmenų žinias bei darbo patirtį. Kito
Vilniaus TLK stebėtojų tarybos posėdžio metu bus balsuojama už Jūsų deleguotus kandidatus.
Kandidatai, surinkę daugiausia balsų, bus išrinkti teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos
nariais.
Direktorius

Vytautas Mockus

L. Vitkauskienė, tel. (8 5) 266 1338, el. p. lina.vitkauskiene@vlk.lt
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