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Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimo 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir 

aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, šiuo raštu norėtų atkreipti dėmesį į darbo 

grupės, sudarytos Sveikatos apsaugos ministro 2016 n. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-

1100, (toliau – darbo grupė) parengti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės 

aktų projektams, veiklą. 
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Pirmiausia esame labai dėkingi Seimui ir Prezidentei, kad priėmė ir pasirašė šiuolaikišką ir 

Lietuvai itin reikalingą teisės aktą. Tai ilgai lauktas ir labai sveikintinas žingsnis. 

Tačiau Investuotojų Forumas mano, kad šiuo metu rengiami įgyvendinamieji teisės aktai dėl 

reikalavimų pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimui ir planuojamas diskriminacinis šių 

paslaugų finansavimas gali diskredituoti paties Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimą, ir 

vietoj progresyvaus ir visuomenei naudingo, šis projektas gali tapti eiliniu neefektyvaus ir 

neveiksmingo valstybės finansavimo pavyzdžiu, kurių Lietuvoje yra apstu. 

Minėta darbo grupė, deja, nėra sudaryta teisingai tam, kad būtų užtikrintas Pagalbinio 

apvaisinimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo skaidrumas, o svarstomas 

reguliavimas būtų suderintas su konkurencijos teisės draudimais. Taip pat į šios darbo grupės 

sudėtį nėra įtraukti įstaigų, turinčių reikšmingos praktinės patirties pagalbinio apvaisinimo 

paslaugų teikime, atstovai bei socialiniai partneriai, kurie galėtų išreikšti suinteresuotų asmenų 

pozicijas dėl siūlomo reguliavimo. Todėl šios darbo grupės sudėtis turi būti peržiūrėta, 

garantuojant, kad tolimesnė jos veikla atitiktų teisėkūrai keliamus reikalavimus, būtų 

užtikrinti konkurencijos teisės principai ir numatytas toks reguliavimas, kuris tinkamai ir 

efektyviai naudotų pagalbinio apvaisinimo paslaugas kompensuoti skirtas valstybės 

lėšas.  

Savo poziciją Investuotojų Forumas grindžia toliau dėstomais argumentais. 

Pirma, taisykles kuria tie, kurie tikisi išskirtinai palankaus reguliavimo sau. 

Šiuo metu reguliavimas dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimo, numatant pagalbinio 

apvaisinimo paslaugų teikimui keliamus reikalavimus, kuriamas išimtinai viešųjų įstaigų atstovų. 

Pastebėtina, kad darbo grupės nariai yra atstovai iš viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, gavusios reikiamas valstybines investicijas užtikrinti pagalbinio 

apvaisinimo paslaugų teikimo sąlygas šiose įstaigose. Atitinkamai siūlomi tokie reikalavimai dėl 

pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo, kurie atitiktų viešųjų įstaigų jau iki reguliavimo 

atsiradimo sukurtas sąlygas ir infrastruktūrą tokioms paslaugoms teikti. Kyla klausimas, kaip 

viešosios įstaigos galėjo būti tokios užtikrintos, kad iki reguliavimo atsiradimo jų nusipirkta 

įranga atitiks būsimą reguliavimą ir atsipirks jos naudojimas, jei reguliavimas dar nepatvirtintas? 

Tikėtina, kad neoficialiai joms tokias garantijas reguliatorius suteikė iš anksto. Kitaip joks 

protingas investuotojas tikrai neatliktų investicijų, rizikuodamas, kad jas teks nurašyti.  

Be to, siūlomos tokios taisyklės, kurios yra ne tik akivaizdžiai palankios tik tam tikroms 

jau iš anksto neoficialiai žinomoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, bet ir 

sukuriančios išskirtinį tokių įstaigų statusą, leidžiantį spręsti ir apriboti kitų įstaigų 

pagalbinio apvaisinimo paslaugų veiklą. Pavyzdžiui, pagal šiuo metu svarstomą pagalbinio 

apvaisinimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo projektą, 

asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pagalbinio apvaisinimo paslaugą, privalo turėti 

įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo ir 
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lytinių ląstelių banko paslaugas. Vadinasi, įstaiga privalo turėti atskirą lytinių ląstelių banko 

licenciją. Tačiau tam, kad ji gautų tokią licenciją, pagal šiuo metu siūlomą ir svarstomą tvarką 

(t.y. Žmogaus lytinių ląstelių donorystės ir žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos reikalavimų 

aprašo projektą), įstaiga dėl konsultavimosi, susijusio su lytinėmis ląstelėmis, turi sudaryti 

sutartis su universiteto ligonine, teikiančia visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

užsiimančia audinių banko, lytinių ląstelių banko ir pagalbinio apvaisinimo veikla, vykdančia trijų 

pakopų medicinos studijas, bei tobulinančia medicinos specialistus. Taigi, nesudarius tokios 

sutarties žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos licencija nebus išduodama. Tokia tvarka 

suteiktų neribotą laisvę universiteto ligoninei nuspręsti sudaryti tokią sutartį arba ne, 

sukurtų galimybę piktnaudžiauti ir manipuliuoti suteiktu išskirtiniu statusu, kuris yra 

tiesiogiai susijęs su kitų įstaigų siekiu vykdyti žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklą. Be 

to, toks reikalavimas yra nesuderintas su Europos Sąjungos teisės aktų1, kuriuos Pagalbinio 

apvaisinimo įstatymą įgyvendina, reikalavimais.  

Tiek sudarant darbo grupę, tiek rengiant tvarkas, kuriomis bus įgyvendinamos Pagalbinio 

apvaisinimo įstatymo nuostatos, negali būti pažeistas draudimas iškraipyti konkurenciją, 

įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje, draudimas teikti valstybės pagalbą atskiriems 

ūkio subjektams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius bei 

galiausiai turi būti tinkamai įgyvendinta valstybės pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos 

sąlygas, kaip to reikalauja Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintas imperatyvas. Jei teisės aktą 

parengs siaura grupė paslaugų teikėjų, galimai sau palankiomis sąlygomis, tokia veikla galės 

būti klasifikuojama kaip valstybės pagalba bei prieštaraus konkurencijos teisės principams. 

Antra, į taisyklių kūrimą nėra įtraukti įstaigų, turinčių 16 metų patirtį šių paslaugų teikime, 

atstovai. 

Lietuvoje privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pagalbinio apvaisinimo paslaugas 

teikia jau 16 metų, yra prikaupusios reikšmingos ekspertinės praktinės patirties dėl šioms 

paslaugoms keliamų reikalavimų ir šių paslaugų teikimo ir turi itin gerus veiklos rodiklius. 

Nepaisant to, šiuo metu į darbo grupę nėra įtrauktas nei vienas šių įstaigų atstovas. Siekiant 

sukurti tinkamą Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimą, kokybiškai ir visapusiškai spręsti 

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų klausimus, į darbo grupę 

turi būti įtrauki įstaigų, turinčių itin gausią praktinę patirtį ir žinias dėl pagalbinio apvaisinimo 

paslaugų teikimui keliamų reikalavimų ir jų įgyvendinimo, ekspertai.  

Akivaizdu, kad šiuo metu veikianti darbo grupė, į kurią neįeina nei vienos įstaigos, Lietuvoje 

teikusios pagalbinio apvaisinimo paslaugas daugiau nei dešimtmetį, atstovas, siekia numatyti 

tokią tvarką, kuri nepagrįstai apribotų iki naujos tvarkos įsigaliojimo tokias paslaugas 

                                                           
1
 Toks reikalavimas neatitinka audinių įstaigų akreditavimo, paskyrimo, įgaliojimo arba licencijavimo reikalavimus, 

įtvirtintus Komisijos 2006 m. spalio 24 d. direktyva 2006/86/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/23/EB dėl atsekamumo reikalavimų, pranešimo apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir 
reiškinius bei žmogaus audinių ir ląstelių kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo tam tikrų 
techninių reikalavimų, nenumato tokio reikalavimo.  
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teikiančių įstaigų veiklą, nustatant neproporcingus reikalavimus, absoliučiai nesusijusius 

su pacientų gerove ir tokių paslaugų kokybės užtikrinimu (pvz., kaip paaiškinta anksčiau, 

reikalavimas turėti konsultavimosi sutartį su universiteto ligonine), licencijai gauti.  

Taip pat manome, kad į šią darbo grupę turi būti įtrauktas Investuotojų Forumo atstovas, kuris 

galėtų įvertinti darbo grupės pasiūlymus bei pateikti pozicijas, aktualias į asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą investuojantiems subjektams. Investuotojų Forumas nuolat siekia 

bendradarbiauti su valstybės institucijomis, rengiančiomis teisės aktų projektus, kurie yra susiję 

su ūkio subjektų veiklos reguliavimu. Bendros praktikos, kuomet socialiniai partneriai yra 

įtraukiami į darbo grupes ir komisijas, laikymasis yra neatsiejamas nuo Vyriausybės 

įsipareigojimo sprendimus priimti tik bendro sutarimo tarp verslo bei kitų socialinių grupių ir 

valstybės keliu. 

Trečia, kai kurios įstaigos, dalyvaujančios taisyklių kūrime, iki jų atsiradimo jau yra 

atlikusios investicijas, kurių tinkamumo ir atsipirkimo negalėtų žinoti, nebent joms iš 

anksto buvo užtikrintos išskirtinės teisės. 

Rengiant darbo grupėje svarstomo įsakymo „Dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir šių 

paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto nuostatas dėl reikalavimų 

pagalbinio apvaisinimo paslaugoms ir šių paslaugų apmokėjimo iš valstybės biudžeto, turi būti 

siekiama tinkamai ir efektyviai naudoti valstybės biudžetą kompensuojant pagalbinio 

apvaisinimo paslaugų teikimą.  

Naujausia Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2016 m. spalio 3 d. pateikta valstybinio 

audito išvada Nr. FA-P-60-6-10 puikiai demonstruoja, kad valstybės biudžeto išlaidos 

nesiejamos su Vyriausybės siekiamais tikslais ar veiklos rodikliais, Valstybės investicijų 

programą reikia keisti iš esmės, nes išlaidų panaudojimas kelia abejonių ir nėra siejamas su 

rezultatais. Todėl sprendžiant dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo apmokėjimo iš PSDF 

ar kitų viešųjų fondų, į reguliavimą turi būti įtrauktas toks lėšų skirstymo ir panaudojimo 

mechanizmas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su subjekto, gaunančio valstybės finansavimą, 

veiklos rezultatais. Nesvarbu, ar pagalbinio apvaisinimo paslaugos bus kompensuojamos iš 

projektinių, ar iš kompensuojamų paslaugų įkainių lėšų, finansavimas turėtų būti suteiktas bent 

kelioms įstaigoms dėl kelių priežasčių: 

1) kad būtų „įdarbinti“ jau privataus sektoriaus į infrastruktūrą investuoti pinigai, taip 

sutaupant valstybės lėšų investicijoms. Kam investuoti valstybės lėšas iš naujo, bandant 

suteikti paslaugas kuo didesniam gyventojų skaičiui, jei tas pačias paslaugas už tas 

pačias kainas gali teikti ir privačios įstaigos, kurios investicijas jau atliko, ir šia veikla 

užsiima jau ilgiau nei 5 metus. Čia tas pats, kaip ir minėtoje Valstybės kontrolės 

ataskaitoje minimas universalių arenų skaičius – kai kur Lietuvoje jos viena nuo kitos 

nutolę vos per kelis kilometrus, nors pakankamai renginių ten nevyks, o išlaikyti arenas 

teks viešais pinigais. Ligoninių infrastruktūrą taip pat reikės išlaikyti viešais pinigais; 
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2) jei keletą metų paslaugas teiks kelios įstaigos, bus galima palyginti jų veiklos rezultatus 

po kelių metų, ir nustatyti, kurioje įstaigoje kiekvienas išleistas valstybės euras davė 

geresnį rezultatą. KPIs nustatymas ir vertinimas naudojant valstybės lėšas yra būtinas, ir 

sveikatos sektorius niekuo nesiskiria nuo kitų, kuriuos kritikuoja valstybės kontrolė. Tai 

atitiktų įstaigų reitingavimo principą, kuris nustatytas neseniai Prezidentūros palaikytame 

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitime; 

3) reikia skirti lėšas toms įstaigoms, kurios jau turi patirties. Finansavimo skyrimo sąlygos 

turi nustatyti visiems vienodas sąlygas ir įsipareigojimus, ir visi atitinkantys tas sąlygas ir 

prisiėmę įsipareigojimus turi turėti galimybę pretenduoti. Jei nevykdys įsipareigojimų, 

savaime suprantama, neteks finansavimo. Kaip žinia, paprastai VLK PSDF lėšas skiria 

toms įstaigoms, kurios jau turi patirties, ir finansavimo mastą pritaiko prie buvusio 

praeitais laikotarpiais. Dabar taikomas visiškai atvirkščias principas – lėšas siūloma skirti 

naujai šią veiklą pradedančioms viešo sektoriaus įstaigoms, ir neskirti jau šią veiklą 

vykdančioms privačioms įstaigoms, nes taip naudingiau viešosioms įstaigoms.  

Turi būti laikomasi teisinėje valstybėje privalomo nediskriminavimo principo bei sudarytos 

objektyviai vienodos sąlygos visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (nepriklausomai 

nuo jų teisinės ar nuosavybės formos) teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir gauti 

kompensavimą už suteiktas paslaugas, periodiškai peržiūrint esamus šių įstaigų veiklos 

rodiklius.  

Investuotojų Forumas akcentuoja Konstitucinio Teismo poziciją, kad asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kompensavimo (valstybės lėšų paskirstymo) asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms iš PSDF biudžeto tvarka „turėtų būti grindžiama objektyviais, iš anksto žinomais 

nediskriminaciniais kriterijais, kuriais nebūtų paneigta sąžiningos konkurencijos laisvė, 

kiti Konstitucijoje įtvirtinti Lietuvos ūkio principai.“2  

Remiantis kitų šalių patirtimi, pagalbinio apvaisinimo paslaugų ciklai mažai kur kompensuojami 

pilnai iš ligonių kasų biudžetų, pavyzdžiui, Austrijoje, Belgijoje, Liuksemburge kompensuojama 

iki 80%, kitose valstybėse kompensuojami tik tam tikri, bet ne visi reikalingi, ciklai3. Lietuva 

turėtų užtikrinti, kad numatomas finansavimas būtų pakankamas, bet ne neracionaliai dosnus. 

Turint ribotą biudžetą tai lems, kad mažiau šeimų pajus valstybės finansavimo privalumus. 

Ketvirta, reguliavimas tūri būti įvestas, suteikiant laiko atitikties užtikrinimui. 

Sprendžiant dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įsigaliojimo 

termino, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis ūkio subjektams, per kurį šie subjektai, t.y. 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šiuo metu teikiančios pagalbinio apvaisinimo paslaugas, 

                                                           
2
 Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas ir 2014 m. vasario 26 d. sprendimas dėl 

Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimo nuostatų išaiškinimo. 
3
 Daugiau žiūrėti, pavyzdžiui: http://www.ivf-worldwide.com/education/introduction/ivf-costs-

worldwide/policy-of-reimbursement.html. 
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galėtų perorganizuoti iki naujai parengtų teisės aktų projektų įsigaliojimo vykdomą veiklą, 

siekiant atitikti ir užpildyti teisės aktuose naujai įtvirtintus pagalbinio apvaisinimo paslaugoms 

keliamus reikalavimus. To tiesiogiai reikalauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 

4 dalis, numatanti, kad teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos 

priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau 

visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos.  

Maloniai prašome: 

1) Įvertinti mūsų aukščiau pateiktus argumentus ir užtikrinti tinkamą darbo grupės sudėtį: į 

darbo grupę įtraukti asmenis, turinčius ilgametę ekspertinę patirtį pagalbinio apvaisinimo 

paslaugų teikimo srityje, užtikrinti nuoseklų bendradarbiavimą su Investuotojų Forumu; 

2) Paisyti konkurencijos teisės draudimus bei užtikrinti teisėkūrai keliamus imperatyvius 

reikalavimus. Visa tai yra tiesiogiai susiję su siekiu optimizuoti sveikatos priežiūros 

sektoriaus išlaidas, tuo pačiu gerinant paslaugų kokybę; 

3) Nepadaryti skuboto ir neparuošto sprendimo, kuris nulems ne patį efektyviausią lėšų 

panaudojimą, bet investuoti dar šiek tiek laiko į geresnio sprendimo parengimą.  

Esame pasiruošę pradėti bendrą darbą nedelsdami. 

 

 

Pagarbiai, 

Vykdomoji direktorė       Rūta Skyrienė 
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