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„Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo 
tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ įsakymo pakeitimo projekto 

 
Asociacija „Investors' Forum“ (toliau – Investuotojų Forumas), jungianti stambiausius ir aktyviausius 
investuotojus į Lietuvos ekonomiką, norėdama išsakyti savo poziciją ir pastabas, teikia šį raštą dėl Mokamų 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo tvarkos“, pakeitimo projekto (toliau – Įsakymo projektas).  
 
Nepaisant to, kad iš esmės Investuotojų Forumas palaiko poreiki užtikrinti skaidresnį, aiškesnį 
mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo reglamentavimą, tačiau 
nepritaria Įsakymo projektui, nes taip, kaip jis yra pateikiamas dabar, neužtikrina šito tikslo. 
Priešingai – Įsakymo projekto nuostatos yra neteisėtos ir nepagrįstos, nes jomis siekiama 
sureguliuoti ūkio subjektų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas, apriboti 
kainodaros laisvę, ribotų šių ūkio subjektų vykdomą komercinę veiklą, kas prieštarauja 
Konstitucijai.  
 
Įsakymo projektui nepritariame dėl toliau dėstomų argumentų. 
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Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veikla yra ne kas kita kaip ūkinė veikla, todėl ji turi būti 
reguliuojama laikantis tokiam reguliavimui taikomų reikalavimų.  
 
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ūkinės veiklos reguliavimas paprastai yra susijęs su 
ūkinės veiklos sąlygų nustatymu, tam tikrų procedūrų reglamentavimu, ūkinės veiklos kontrole, taip pat su 
tam tikrais šios veiklos ribojimais ar draudimais (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 
2009 m. balandžio 29 d., 2010 m. vasario 26 d., 2012 m. birželio 29 d. nutarimai). Taip pat nuosekliai 
laikomasi pozicijos, kad pagal Konstituciją riboti ūkinės veiklos laisvę galima tik, jeigu, be kita ko, tai daroma 
įstatymu ir apribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė (inter alia Konstitucinio Teismo 
2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2010 m. vasario 26 d. nutarimai). 
 
Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutarime pažymėjo, kad: „Sveikatos priežiūros įstaigų veikla 
susijusi su vienos svarbiausių prigimtinių žmogaus teisių įgyvendinimu, todėl ji turi būti valstybės 
reguliuojama ir prižiūrima. Pagal Konstituciją valstybė privalo ūkinę veiklą šioje srityje reguliuoti taip, kad, 
nepaneigdama konstitucinių vertybių, kuriomis grindžiamas tautos ūkis, – privačios nuosavybės teisės, 
asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos, – užtikrintų deramą savo konstitucinės funkcijos rūpintis 
žmonių sveikata vykdymą ir tinkamą prigimtinės žmogaus teisės į kuo geresnę sveikatą ir teisės į sveikatos 
priežiūrą įgyvendinimą.“ 
 
Kitaip tariant, minimalūs reikalavimai ūkinės veiklos reguliavimui yra: 

1. riboti ūkinės veiklos laisvę galima tik, jeigu, be kita ko, tai daroma įstatymu, ribojimu siekiama 
teisėtų tikslų, ribojimas yra proporcingas; 
2. apribojimais nepaneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 
3. reguliavimu nepaneigiamos konstitucinės vertybės, kuriomis grindžiamas tautos ūkis, – privačios 
nuosavybės teisės, asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos. 

 
Investuotojų Forumas pažymi, kad Įsakymo projektas, ypač jo 6, 9 ir 10 punktai, prieštarauja 
minimaliems ūkinės veiklos reguliavimui taikomiems reikalavimams. Todėl su jais Investuotojų 
Forumas nesutinka ir mano, kad jiems negali būti pritarta.  
 
Įsakymo projektu siekiama nustatyti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikia Lietuvos 
nacionalinės sveikatos sistemos vykdomieji subjektai (toliau – LNSS Įstaigos), teikimo ir apmokėjimo 
tvarką. Sveikatos sistemos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog įmonės bei įstaigos, įstatymų 
nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK) arba kitais 
LNSS veiklos užsakovais – šių sutarčių galiojimo laikotarpiu – yra laikomos LNSS Įstaigomis. Vadinasi, 
Įsakymo projektu siekiama sureguliuoti tiek viešų, tiek privačių sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių 
sutartis su TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, veiklą.  
 
Mokamos paslaugos, teikiamos LNSS Įstaigose, yra paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš 
valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto 
lėšų ar valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos 
programoms finansuoti.  
 

Įsakymo projekto 6 punktas 
 
Įsakymo projekto 6 punktas numato atvejus, kada ir kaip yra teikiamos ir apmokamos mokamos paslaugos.  
 
Įsakymo projekto 6 punkte nurodytais atvejais, siekiama įtvirtinti, kad nenuolatiniai Lietuvos Respublikos 
gyventojai, neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nenuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, 
apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse, tačiau neturintys su savimi Europos 
Sąjungos kortelės ar sertifikato (Įsakymo projekto 6.1. p.), draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu, 
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kurie nėra apdrausti, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas (Įsakymo projekto 6.2. p.), 
apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (Įsakymo projekto 6.3. p.), kitaip tariant, visi pacientai už 
mokamas sveikatos priežiūros paslaugas moka: 

- Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyne 
Nr. 11-96-2, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 
d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ (toliau – Kainynas Nr. 11-96-2), 
nustatytomis kainomis, arba/ir 

- Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąraše (1 priedas), patvirtintame 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl 
Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos 
bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (toliau – Sąrašas), nustatytomis kainomis; arba 

- sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis, Kainyne Nr. 11-96-2 ir Sąraše 
nustatytomis kainomis. 

 
Vadinasi, Įsakymo projekto 6 punktu siekiama sureguliuoti ir nustatyti visas kainas, kurios gali būti taikomos 
už mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai, ar šias paslaugas teikia viešoji asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ) ar privati ASPĮ. Kitaip tariant, Įsakymo projektu siekiama iš 
esmės apriboti ir nustatyti privačių ASPĮ, kurios turi sutartis su TLK, teikiamų mokamų, t.y. tų kurių 
nekompensuoja valstybė, sveikatos priežiūros paslaugų kainodarą. Tokia situacija ne tik 
prieštarauja Konstitucijos saugomai ūkinės veiklos laisvei, bet ir laisvos rinkos logikai.  
 
Kaip buvo nurodyta prieš tai, riboti ūkinės veiklos laisvę galima tik, jeigu, be kita ko, tai daroma įstatymu ir 
apribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė. Šiuo atveju, privačių ASPĮ ūkinės veiklos 
laisvė būtų ribojama įsakymų ir būtų visiškai paneigta tokių ASPĮ veiklos esmė – sveikatos priežiūros 
paslaugas savo klientams Įstaigos galėtų teikti tik sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis 
kainomis, Kainyne Nr. 11-96-2 ir Sąraše nustatytomis kainomis. Todėl toks reguliavimas būtų nepagrįstas 
ir neteisėtas.  
 

Įsakymo projekto 9 ir 10 punktai 
 
Įsakymo projekto 9 punktas numato, kad Kainyne Nr. 11-96-2 ir Sąraše nurodytos kainos gali būti 
indeksuojamos ne didesniu nei Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų 
indeksavimo tvarkos (2 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo 
ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (toliau – 2 priedas), 2 priede 
nustatyta tvarka apskaičiuotu koeficientu ir tvirtinamos Įstaigos vadovo. Įsakymo projekto 10 punktas teigia, 
kad Įstaigų vadovai užtikrina mokamų paslaugų, kurioms taikytas indeksavimo koeficientas, kainų 
apskaičiavimą pagrindžiančių dokumentų saugojimą. 
 
Vadinasi, esant tokiam reguliavimui privačios ASPĮ, kaip LNSS struktūros dalis, organizuojant savo 
teikiamų paslaugų kainodarą, ne tik turėtų taikyti Kainyne Nr. 11-96-2 ir Sąraše nurodytas kainas, bet ir 
skaičiuoti, ir tvirtinti paslaugų kainas pagal 2 priedą (kuris numato mokamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kainų nustatymo tvarką). 
 
Tačiau pastebėtina, kad 2 priedo 1.6. punktas įtvirtina, kad skaičiuojant paslaugų kainą, pelnas 
neskaičiuojamas, nes viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos priskiriamos prie ne pelno siekiančių 
įstaigų. Sistemiškai vertinant tokį reglamentavimą daryti išvada, jog 2 priede numatyta tvarka turėtų būti 
taikoma ne visoms ASPĮ, o tik viešosioms. Vadinasi, negali būti Įsakymo projekte numatyta, kad privačios 
ASPĮ, rengdamos savo teikiamų paslaugų kainodarą, vadovautųsi 2 priedu. Priešingu atveju, būtų 
paneigtas pagrindinis privačių juridinių asmenų veiklos tikslas – pelno siekimas, komercinės ūkinės veiklos 
plėtojimas. Galiausiai, reikalavimas privačioms ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugų kainoms taikyti ir 
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vadovui patvirtinti ne didesnį nei 2 priede nustatytą koeficientą yra prieštaraujantis privačių juridinių asmenų 
veiklos tikslams bei yra neteisėtas, nes taip būtų siekiama neteisėtai apriboti privačių ASPĮ ūkinę komercinę 
veiklą įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, o ūkinės komercinės veiklos ribojimas galimas tik įstatymo 
pagrindu. 
 
Nepaisant aiškios Konstitucinio Teismo pozicijos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo 
reguliavimo, klausimai dėl mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo vis tiek 
reguliuojami neatsižvelgiant į reikalavimus: siekiama nepagrįstai ir neproporcingai, paneigiant ūkinės veikos 
esmę, apriboti privačių ASPĮ, turinčių sutartis su TLK, veiklą, tai darant poįstatyminiais teisės aktais, o ne 
įstatyminiu lygiu. 
 

***************************************************** 
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Investuotojų Forumas nepritaria Įsakymo projekto 6, 9 ir 10 punktams. 
Šiomis Įsakymo projekto nuostatomis siekiama nustatyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas 
visoms ASPĮ, tokiu būdu užkirsti kelią sąžiningai konkurencijai, apriboti privačių ASPĮ, pasirašiusių sutartis 
su TLK, veiklą teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei veiklos plėtrą. Įsakymo projektas 
akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai, Konstitucinio Teismo praktikai, o toks reguliavimas, jei būtų priimtas, 
pažeistų Konstitucinį ūkinės veiklos laisvės principą ir laisvosios rinkos esmę, todėl jam turi būti nepritarta.  
 
Prašome atsižvelgti į mūsų pateiktus komentarus ir priimti sprendimus, kurie turėtų teigiamos įtakos ne tik 
ūkinės veiklos laisvei sveikatos priežiūros sektoriuje ir sąžiningai konkurencijai, bet ir viso sveikatos 
priežiūros sektoriaus optimizavimui ir kokybės pagerinimui. Esame pasiruošę užtikrinti konstruktyvų, 
abipusį bendradarbiavimą bei manome, kad turime būti įtraukti į tolimesnį šio Įsakymo projekto svarstymo 
procesą. Esame pasiruošę sudalyvauti diskusijoje ir aptarti šį projektą, pateikiant mūsų narių poziciją ir 
pasiūlymus.  
 
 
Pagarbiai 
 
 

 
 
________________ 
Rūta Skyrienė 
Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė 
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