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Populiarėja ES
parama lizingu
Vis daugiau smulkiųjų
ir vidutinių Lietuvos
įmonių aktyviai naudojasi ES parama, teikiama lizingo bendrovėms
garantijų forma. Vienas
pagrindinių tokios paramos formos privalumų
yra „biurokratijos“
nebuvimas bei greitas
sprendimų priėmimas.
Europos investicijų fondas (EIF) per savo finansinį
partnerį – SIA „UniCredit
Leasing“ Lietuvos filialą
– jau garantavo per 31 mln.
litų vertės lizingo sandorių.
Iš viso pagal praėjusių
metų birželį sudarytą ir trejus
metus galiosiančią sutartį
„UniCredit Leasing“ Lietuvoje planuoja pasirašyti virš
103,6 mln. litų naujų lizingo
sandorių su smulkiuoju ir
vidutiniu verslu.
„Įmonei, investuojančiai į
gamybinės įrangos ar įvairios
kitos technikos atnaujinimą,
tereikia kreiptis į mūsų lizingo bendrovę ir visi reikalingi veiksmai paramai gauti
bus atlikti mūsų jėgomis“,
– teigia „UniCredit Leasing“
Lietuvos filialo generalinis
direktorius Laimonas Belickas.
Anot L. Belicko, EIF
garantija lizingo klientui
suteikia labai apčiuopiamą
naudą. „Pirmiausia – padidėja sprendimo dėl finansavimo
priėmimo greitis. Antra, tampa įmanoma suteikti finansinį
lizingą su gerokai mažesniu
pradiniu įnašu. Be to, garantijos gali būti naudojamos
ir naujoms verslo idėjoms
remti“, – sako „UniCredit
Leasing“ Lietuvos filialo
vadovas.
„UniCredit Grupei“ Baltijos šalyse atsisakius banko
operacijų, pagrindine Grupės
veiklos sritimi šiame regione
tapo lizingas. Planuojama
plėsti šių paslaugų spektrą,
toliau vystyti privačių asmenų finansavimą, paslau-

gas ūkininkams. „UniCredit
Leasing“ Lietuvos filialas
finansuoja ne tik naujo, bet
ir naudoto turto įsigijimą.
Per šiuos metus filialas jau
sudarė virš tūkstančio naujų
lizingo sutarčių bendrai 138
mln. litų vertės sumai.
„UniCredit Leasing“
Baltijos šalyse yra vienas
stambiausių lizingo rinkos
dalyvių. Kol kas daugiausia
sandorių sudaroma Latvijoje
(ten bendrovė veikia nuo
1998-ųjų), tačiau Lietuvos
dalis sparčiai didėja. „Šiemet
ir sandorių vertės, ir pelningumo prasme jau lenkiame
kolegas Estijoje, o Lietuvos
rinkos potencialas kartu su
naujų produktų plėtra leidžia
tikėtis nuoseklaus spartaus
augimo ir ateityje“, – teigė
L. Belickas.

Apie EIF

EIF pagrindinė misija
– skatinti labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių finansavimą
visoje Europoje. EIF kuria ir
plėtoja specialiai šiam rinkos
segmentui skirtus rizikos
kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu EIF
įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius
tyrimus ir plėtrą, verslumą,
augimą ir užimtumą. 2012 m.
pabaigoje EIF iš viso buvo
investavęs virš 6,5 mlrd. eurų
į rizikos kapitalo fondus. EIF,
investavęs į daugiau kaip 400
fondų visoje Europoje, yra
svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje dėl investicijų apimties ir krypčių,
ypač aukštųjų technologijų ir
verslo pradžios segmentuose.
2012 m. pabaigoje EIF garantijų įsipareigojimai sudarė
daugiau nei 250 sandorių už
8 mlrd. eurų, todėl EIF vaidina svarbų vaidmenį kaip pagrindinis garantijų už mažų ir
vidutinių įmonių paskolas ir
labai mažas paskolas teikėjas
Europoje.
„Draugo“ inf.

Už parduotus žvejybos leidimus
– dukart daugiau pinigų
Už parduotus žvejybos
mėgėjų leidimus šiemet
jau gauta daugiau kaip
5 mln. litų. Tai dvigubai
didesnė suma nei gautoji
pernai (2,4 mln. Lt).
„Šie skaičiai leidžia daryti išvadą, kad mūsų žvejai
tampa drausmingesni, kad
Lietuvoje kyla žvejybos
kultūra“, – sako aplinkos
ministras Valentinas Mazuronis. Tokią išvadą patvirtina, ministro žodžiais, ir tas
faktas, kad šalyje mažėja
brakonierių. Tam nemažos
įtakos turėjo ir šiemet iki
10 kartų padidinti gamtai
padarytos žalos atlyginimo
įkainiai, ir labai sugriežtinta

Europinės lėšos Šakių
ligoninę pavertė pavyzdine

aplinkosauginė kontrolė.
Visi už parduotus žvejybos mėgėjų leidimus gauti
pinigai skiriami tik vienam
tikslui – šalies žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti.
Šiemet mūsų šalies vandenyse bus įveista daugiau
kaip 400 tūkst. žuvų – lydekų, šamų, sterkų, lynų, karpių, margųjų plačiakakčių
ir baltųjų amūrų, pagausinti
daugiau kaip 60 vandens
telkinių žuvų ištekliai.
Į Lietuvą jau pradėjo
važiuoti ir žvejai mėgėjai
iš užsienio šalių. Jie šiemet
nupirko apie penkis šimtus
žvejų mėgėjų kortelių lašišoms žvejoti.
„Draugo“ inf.

Į renovuotą ligoninę, kaip pavyzdinę, atvyksta pasižiūrėti ir besiruošiantys vykdyti panašius projektus kituose
Lietuvos rajonuose.

Iki 2010 –ųjų metų
Šakių ligoninės pastato energijos sąnaudos buvo didžiulės ir
kasmet augo. Vienintelis būdas išspręsti šią
problemą buvo pastato
renovacija. Be Europos Sąjungos pinigų,
kukliais savivaldybės ištekliais, ligoninė nebūtų
galėjusi to padaryti.
Atsiradus galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos
parama, Šakių ligoninės vyr.
gydytojas A. Klimaitis ėmėsi
iniciatyvos – buvo parengtas investicinis projektas ir
atėjusios milijoninės Europos Sąjungos lėšos padėjo
išspręsti didelių energijos
sąnaudų problemas.

Siekė optimizuoti
išlaidas

Projektui „Šakių ligoninės pastatų renovacija,
siekiant didinti energijos
vartojimo efektyvumą (I
etapas)“ skirtas 2 mln. 760
tūkst. litų finansavimas.
Pagrindinis projekto tikslas
– energijos taupymas, Šakių

ligoninės pastate sunaudojamos energijos sąnaudų mažinimas buvo įgyvendintas ir
dabar ligoninė džiaugiasi ne
tik sumažėjusiomis šildymo

todėl kasmet jo apšildymas
atsieidavo didžiules sumas.
„Pastatas senos statybos,
tad neišvengiamai atėjo tas
laikas, kai renovavimas ir

tas ir apšiltintas plokščias
beveik 2000 kv. m. pastato
stogas, taip pat suremontuotas
plokščias stogas virš techninio aukšto, apšiltintas visas

„Pastatas senos statybos, tad
neišvengiamai atėjo tas laikas,
kai renovavimas ir modernizavimas pasidarė neišvengiami.
Puiku, kad atsirado galimybė
pasinaudoti Europos Sąjungos
parama.“
A. Klimaitis

išlaidomis, bet ir padidėjusiu
komfortu, pagerėjusiomis
higienos sąlygomis.
Kaip teigė Šakių ligoninės
vyr. gydytojas A. Klimaitis,
vienas svarbiausių dalykų,
kurio visada siekiama, tai
išlaidų optimizavimas, noras
efektyviai panaudoti gaunamas lėšas. Iki šiol ligoninė
daug jų išleisdavo dėl to, kad
pastatas buvo nesandarus,

modernizavimas pasidarė
neišvengiami. Puiku, kad
atsirado galimybė pasinaudoti
Europos Sąjungos parama“,džiaugėsi A. Klimaitis. Pasak
jo, tokiu būdu lėšos gali būti
panaudojamos daug tikslingiau ir efektyviau. Sutaupyti
pinigai gali būti skiriami
teikiamų paslaugų kokybei
gerinti.
Projekto metu rekonstruo-

Ligoninės pastatas buvo senos statybos, todėl išlaidos šilumai buvo didelės. Po renovacijos jos sumažėjo 40 proc.

pastato išorinių sienų plotas
– net 5432,16 kv.m., pakeisti
ligoninės langai, lauko durys.
Pastato apdailai panaudotos
vokiškos pakabinamos klinkerio plytelės ArGeLiTe,
kurios atrodo itin estetiškai ir
prabangiai.

Geriau ir medikams,
ir pacientams

Įrengus atitvarus, pakeitus
langus ir duris, pastatas tapo
daug šiltesnis – tai pagerino pacientų gijimo ir medikų darbo sąlygas. Pacientai
džiaugiasi šiltomis, gerai
vėdinamomis palatomis, pagerėjusiomis sąlygomis ligoninėje. Anksčiau prie didelių
ligoninės langų jausdavosi
vėjelis, todėl būdavo šaltoka.
Nors buvo stengiamasi palaikyti reikiamą pastato temperatūrą, pro langus įeinantis
šaltis neigiamai veikdavo ir
pacientų sveikimą, jų fizinę ir
psichologinę savijautą.
Analizuodamas įvairių
metų šilumos suvartojimo
duomenis, vyr. gydytojo pavaduotojas energetikai Viktoras Šakėnas pasakojo, kad
palyginus su tuo, kiek būdavo
suvartojama šilumos anksčiau
ir kiek dabar, jaučiasi ženklus
skirtumas – energijos reikia

draugas
apie 40 proc. mažiau. Pasak
jo, šiluminis pastato efektyvumas po renovacijos – neabejotinas. „Per televiziją dažnai
tenka girdėti klausiant, ar
apsimoka renovuoti pastatus.
Sakyčiau, kad tikrai apsimoka, nes paskui įdėtus pinigus
atsiimi“,- teigė V. Šakėnas.
„Palyginus suvartotos
šilumos megavatvalandes,
mes suvartojame 60 proc.
to, ką suvartodavome anksčiau. Kartais sutaupome ir
dar daugiau, priklausomai
nuo mėnesio. Visada geresni
sutaupymo rodikliai būna
tada, kai temperatūra lauke
žemesnė. Kai ji svyruoja apie
nulį, tuomet ar taip, ar taip nepatiriama labai daug energijos
nuostolių. Aišku, kažkiek
jaučiasi, tačiau kuo labiau
šąla, tuo didesnis energetinis
efektyvumas“,- atskleidė V.
Šakėnas.
„Langai gaminti su mikro
plyšiais, orlaidėmis, faktiškai,
jie visada lyg atidaryti, nes
ventiliacija ligoninėje turi
vykti nuolat dėl to, kad čia
daug bacilų. Šilumos užtenka. Dabar, rudenį, kol lauke
nešąla, tai pridėjus ranką
jaučiasi, kad radiatoriai vos
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VLK: pacientai neskuba sužinoti,
kiek kainavo jų gydymas

Panevėžio statybų firma UAB „Ortitas“ darbus įvykdė per nepilnus metus.
kad dabar temperatūrą galime reguliuoti ir atskirose
pastato pusėse. Šiaurės pusėje paprastai yra vėsiau,
todėl čia radiatoriai turi būti

Už projekto įgyvendinimą ligoninė iš Finansų ministerijos
gavo „Europos burių“ nominaciją.
vos šilti, tačiau patalpose
temperatūra yra išlaikoma
tinkama. Norėčiau pridurti,
kad tuo metu, kai vykdėme
šį projektą, lygiagrečiai

karštesni, o pietų pusėje –
vėsesni. Suaugusių ir vaikų
skyrių palatose, kabinetuose
temperatūra turi būti 20 C°,
operacinėse, reanimacijoje

„Per televiziją dažnai tenka
girdėti klausiant, ar apsimoka renovuoti pastatus. Sakyčiau, kad tikrai apsimoka,
nes paskui įdėtus pinigus
atsiimi.“
V. Šakėnas
renovavome ir šilumos mazgus. Tai labai padidino visų
šio projekto metu atliktų
darbų efektyvumą. Svarbu,

- 22 C°, o registratūrose,
rūbinėse, vestibiuliuose,
koridoriuose - 18 C°“,- teigė
V. Šakėnas.

Atvyksta pasižiūrėti
ir iš kitur

„Anksčiau ligoninė irgi
buvo didelis ir gražus pastatas, tačiau dabar šis pastatas
dar pagražėjo, jis yra vienas
gražiausių statinių rajone“,teigė nuo 1992 metų ligoninėje dirbantis V. Šakėnas.
„Iš pradžių buvo suprojektuota, kad pastatas bus šiltinamas putplasčiu ir tinkuojamas
apdailiniu tinku Šis šiltinimo
būdas – pigiausias. Bet tinkas
nėra ilgaamžis ir dar svarbiau
– nepakankamai užtikrina
natūralią oro difuziją per sienas, o tai gali sukelti pastato
vidaus pelijimą. Tai pavojinga, ypač gydymo įstaigoje.
Vyr. gydytojas nusprendė
pasirinkti klinkerio plytelių
apdailą. Rizikavome, nes jos
labai brangios. Buvo skirti
2 mln. 875 tūkst. litų Europos Sąjungos lėšų ir už tuos
pinigus reikėjo atlikti visus
darbus. Rizikavo ir statybų
firma, nes iki pat galo buvo
neaišku, ar užteiks tos sumos,
ar ne. Pasisekė. Ne tik pavyko
„išvairuoti“ ir įvykdyti projektą, tačiau lėšų dar ir atliko.
Pastatas atrodo labai dailiai.
Dabar ir iš kitų rajonų pas mus
pasižiūrėti atvyksta žmonės,
kurie ruošiasi vykdyti renovaciją, nori apsispręsti, kokią
išorinę apdailą pasirinkti“,pasakojo V. Šakėnas.
V. Šakėnas pasidžiaugė,
kad labai sklandžiai vyko
statybos darbai. „Statybos

leidimą mes gavome 2009
metų birželio 1 dieną. Konkursą laimėjo Panevėžio
firma UAB „Ortitas“. Iš pradžių galvojome, kaip čia bus
– firma nežinoma, iš toli. Tačiau rugpjūčio pradžioje jie
pradėjo darbus, o gruodžio
pabaigoje pastato apšiltinimas jau buvo beveik baigtas.
Jie pakankamai kokybiškai ir
labai greitai dirbo. Tuo metu
buvo labai dėkingas laikas
– medžiagų kainos labai
kritusios, statybos visoje
respublikoje buvo sustojusios, o statybininkų – daug,
jie dar buvo neišvažinėję į
užsienį. Taigi po Naujųjų
metų liko tik baigiamieji
darbai – aplinka, truputis
apšiltinimo darbų. Pastato
renovacija buvo baigta per
nepilnus metus“,- pasakojo
V. Šakėnas.

Gavo apdovanojimą

„Čia padarytas didžiulis
darbas“,- teigė V. Šakėnas.
Anot jo, už viską reikėtų
labai dėkoti ir ligoninės vyr.
gydytojui A. Klimaičiui,
kuris visada ieško būdų,
kaip pasinaudoti Europos
Sąjungos lėšomis, kaip ligoninę padaryti modernesnę,
gražesnę, patogesnę visiems.
Už šį projektą ligonė 2010
m. buvo apdovanota Finansų
ministerijos prizu - „Europos
bure“. Tai simbolinė padėka
už projektų vykdytojų aktyvumą ir pastangas kurti
geresnę Lietuvą.
Projektui skirtas 2 mln.
875 tūkst. litų finansavimas
pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto „Aplinka ir darnus
vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.
Panaudoti – 2 mln. 760 tūkst.
litų. Šakių savivaldybė prisidėjo 335 tūkst. litų, ligoninė
– 17 tūkst. litų. Numatyta
projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.

Mūsų šalies pacientai,
kurie gydėsi ligoninėse,
neskuba pasinaudoti
naujove ir sužinoti, kiek
kainavo jų gydymas,
kurio išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis. Per
pirmuosius 3 mėnesius į
teritorines ligonių kasas
(TLK), prašydami suteikti tokią informaciją,
kreipėsi vos 20 žmonių.
Duomenis internetu tikrinančių skaičius išaugo
1440. Įdomu tai, kad kai
kurie iš jų, pasitikrinę
informaciją apie savo
gydymosi istoriją, liko
nustebę – rado tikrovės
neatitinkančių faktų.
Tai paaiškėjo apibendrinus
pirmų trijų mėnesių duomenis
ir įvertinus, kokį rezultatą
davė šių metų rugpjūčio 1
d. įsigaliojusi naujovė, kuria
naudodamiesi pacientai gali
kreiptis į teritorinę ligonių
kasą ir gauti popierinę ataskaitą apie ligoninėje jiems
suteiktas gydymo paslaugas ir
šių paslaugų kainas.
Lyginant 2013 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius su tuo pačiu 2012 m.
laikotarpiu, pacientų, kurie
panoro internetu sužinoti,
kiek kainavo jų gydymas,
skaičius išaugo 1440, t. y. 46
procentais. Rugpjūčio mėnesį
prie VLK teikiamų e.paslaugų
sistemos buvo prisijungę 1523
vartotojai, kurie pasitikrino
savo draustumo ir gydymosi
istoriją, rugsėjį – 1457, spalį
– 1578 asmenys. Tuo tarpu
2012 m. rugpjūčio mėnesį
buvo prisijungę 945, rugsėjį
– 1036, spalį – 1137 žmonės.
Tendencijos rodo, kad
žmonių susidomėjimas šia
naujove vis tik didėja, nors
ir nežymiai. VLK ragina gyventojus aktyviau domėtis,
kokios sveikatos priežiūros
paslaugos jiems buvo suteiktos
ir kiek jos kainavo. Ši galimybė pacientams suteikiama
jiems patiems pageidaujant.
Norą gauti duomenis apie
savo gydymą žmonės buvo ne
kartą išreiškę VLK užsakymu
atliekamuose sociologiniuose
tyrimuose. Štai 2012 m. gauti
tokią ataskaitą pageidavo 31
proc. apklausos, kurią atliko
„Baltijos tyrimai“, dalyvių.
Taigi nepaisant to, kad ši galimybė suteikta, jei ja nebus
naudojamasi, situacija sveikatos priežiūros sektoriuje
vargu ar pasikeis. Be to, taip
siekiama mažinti korupcijos
apraiškas šioje srityje.
VLK nuomone, galimybė gauti tokią informaciją
stiprina paciento vaidmenį
sveikatos sistemoje. Juk visapusiškai informuotas privalomuoju sveikatos draudimu
apdraustas pacientas gali
aktyviau naudotis savo teisėmis bei išvengti papildomų
mokėjimų – nemokėti už tas
paslaugas, už kurias moka

ligonių kasos visų mokesčių
mokėtojų pinigais.
Visgi kai kurie pacientai,
pasitikrinę informaciją apie
jiems suteiktas medicinines
paslaugas, rado netikslumų.
Tai paskatino juos kreiptis į
ligonių kasas ir išsiaiškinti,
kodėl taip nutiko. Išanalizavus dalį šių atvejų, paaiškėjo,
kad duomenys apie pacientų
gydymą buvo netikslūs, o
šie atvejai – jau ištaisyti.
Kiti atvejai dar analizuojami.
Nustačius, kad įsivėlė klaida,
informacija bus nedelsiant
ištaisyta. Tokių atvejų – vienetai. Nepaisant to, dėl kokių
priežasčių atsiranda netiksli
informacija apie paciento gydymąsi, ji turi būti kruopščiai
patikrinta ir būtinai ištaisyta,
ką ir daro gydymo įstaigos.
Pasitaikė ir tokių atvejų,
kai žmonės pastebėjo paslaugų, kurios jiems iš viso
nebuvo suteiktos. Pavyzdžiui,
pacientas rado įrašą, kad gydėsi peties ir žasto sumušimą
viename iš didmiesčių, nors
šiame mieste pastaruoju metu
nėra buvęs ir tokių traumų neturėjo. Kitas pavyzdys – statistinė kortelė buvo pradėta
pildyti jau mirusiam žmogui. Pasidomėjus išaiškėjo,
kad tuo metu gydėsi mirusio
asmens bendrapavardis, o
kortelė buvo pradėta pildyti
(tikėtina) pacientui nepateikus
asmens dokumento (neįrašius
asmens kodo), tik pagal pavardę ir vardą. Šios klaidos
buvo ištaisytos.
VLK primena, kad yra
keletas būdų sužinoti, kiek
kainavo gydymas ir kokios
paslaugos buvo suteiktos.
Visi pacientai išrašymo iš ligoninės dieną gauna Paciento
atmintines, kuriose paaiškinta, kad tokią informaciją jie
gali gauti pateikę prašymą
TLK, TLK atstovui savivaldybėje arba internetu. Norint
tai padaryti internetu, reikia
prisijungti prie VLK teikiamų
e.paslaugų sistemos, kurioje
teikiami duomenys apie medicinines paslaugas (jungiantis
tiesiogiai per banką arba per
Elektroninių valdžios vartų
sistemą www.epaslaugos.lt).
Žmogui derėtų žinoti, ką
reikia daryti radus netikslumų
savo duomenų suvestinėje.
Pirmiausia jam reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kad ši,
derindama su TLK, ištaisytų
neteisingus duomenis. Jei
problemos gydymo įstaigoje
nepavyksta išspręsti, siūlome
kreiptis į TLK. Gavusios paciento kreipimąsi, ligonių kasos
operatyviai spręs problemą ir
ištaisys neteisingus duomenis.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad
pacientas turi teisę reikalauti,
jog neteisinga informacija
apie jo gydymąsi duomenų
suvestinėje būtų nedelsiant
ištaisyta. Ji privalo būti tiksli,
nes klaidingi duomenys apie
sveikatą gali pakenkti, pavyzdžiui, žmogaus karjerai. Tai
ypač aktualu tokiose veiklos
srityse, kur darbuotojų sveikata turi būti nepriekaištinga.
Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu
info@vlk.lt arba ligonių
kasų informacijos telefono
numeriu 8 700 88888.
Kauno teritorinė
ligonių kasa

