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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. BALANDŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 370  
PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO  
 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) parengė ir pateikė derinimui 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 
23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – 
Projektas). 
 
Asociacija „INVESTORS’ FORUM“ (toliau – Asociacija), kuri yra savanoriška, visiškai nepriklausoma 
ir savivaldi organizacija, vienijanti stambiausius bei aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, 
tarp jų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, susipažino su Projektu ir šiuo raštu teikia savo pastabas 
bei pasiūlymus dėl parengto Projekto.  
 
Asociacija visiškai palaiko ir pritaria Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 
programoje (toliau – Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2020-12-11 nutarimu, 
deklaruotam įsipareigojimui kurti gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas 
teikiančią, krizėms atsparią sveikatos priežiūros sistemą, nediskriminuojant ir privačių sveikatos 
priežiūros įstaigų1, ir sveikina Programoje nustatytą LRV prioritetinį projektą „Asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“, kurio viena pagrindinių iniciatyvų yra prieinamos paslaugos – 
paslaugos, kurios prieinamos geografine, komunikacine, organizacine ir ekonomine prasme 
(Programos 115.3 punktas). Kaip nurodoma minėtame punkte, „Siekiant pagerinti paslaugų 
prieinamumą, būtina mažinti biurokratinius suvaržymus medikams ir pacientams, atsisakyti pasenusio 
ir perteklinio reglamentavimo.“ 
 
Vis dėlto, įsigilinusi į Projektą, Asociacija mano, jog šis Projektas, deja, ne mažina biurokratinę naštą, 
nukreiptą į privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ), tačiau, priešingai, kelia 
sunkiai įgyvendinamus reikalavimus šių ASPĮ atžvilgiu ir tuo būdu užkerta kelią pastarosioms lygiomis 
teisėmis su valstybinėmis ir savivaldybės ASPĮ dalyvauti kuriant patogią, prieinamą ir kokybišką 
Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą. Nors siekiama sudaryti įspūdį, kad pasenęs ir realių poreikių 
neatitinkantis reglamentavimas reformuojamas iš pagrindų, tačiau įvertinus būsimą Projekto 
įgyvendinimą sveikatos priežiūros sistemoje, susidaro įspūdis, kad planuojami reikalavimai 
diskriminuos privačias ASPĮ sudarydami dar didesnius nei anksčiau barjerus pradėti teikti iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) apmokamas paslaugas. Todėl šiuo raštu Asociacija siekia 
atkreipti SAM dėmesį į, Asociacijos manymu, tobulintinas Projekto nuostatas.  
 
Pirma, pastebime, kad Projekte nurodytas skirtingas atskirų jo nuostatų įsigaliojimo laikas – kai kurios  
nuostatos įsigalioja tam tikru laiku ateityje, pradedant nuo 2023 m. liepos 1 d. ir baigiant 2025 m. sausio 
1 d. Tačiau kitos nuostatos, t. y., 1.1., 1.2., 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18 
papunkčiai, įsigalioja nuo kitos po LRV nutarimo, kuriuo bus patvirtintas Projektas, paskelbimo dienos.  
 
Asociacijos įsitikinimu, tai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 
4 daliai, nustatančiai, 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 

 
1 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020-12-11 

nutarimu, 11 p. 
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atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos.“ Akivaizdu, kad minėtais 
papunkčiais yra keičiamas ūkio subjektų veiklos reguliavimas, pvz., Projekto 1.1. papunkčiu nustatoma 
(kaip aišku iš Projekto priedo – rašto  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto 
derinimo“, toliau – Teikimo derinti), kad pirminės ambulatorinės ASPĮ privalės pačios teikti pacientams 
savo paslaugas visą parą, o ne užtikrinti paslaugų teikimą remdamosi sutartimis su kitomis ASPĮ; 1.2 
papunkčiu keičiamos odontologijos paslaugų teikimo sąlygos, o 1.18 punktu daromi pakeitimai išimčių, 
kurioms esant netaikomi teisės akte nustatyti reikalavimai sveikatos priežiūros paslaugoms, sąraše, iš 
sąrašo išbraukiami tam tikri atvejai, konkrečiau –  galimybė pradėti teikti iš PSDF biudžeto apmokamas 
paslaugas nauju arba papildomu ASPĮ licencijoje nurodytu asmens sveikatos priežiūros veiklos adresu, 
nekeičiant sutartinės sumos.  
 
Atsižvelgdami į nurodytus argumentus, prašome patikslinti Projektą taip, kad Projekto nuostatų 
įsigaliojimas atitiktų minėtą LR teisėkūros pagrindų įstatymą, ir jos įsigaliotų nuo 2023 m. 
lapkričio 1 d. ar bent jau ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo LRV nutarimo, patvirtinančio Projektą, 
paskelbimo dienos (nebent atskiroms Projekto sąlygoms būtų nustatytas vėlesnis įsigaliojimo 
terminas). 
 
Antra,  Projekto 1.1. papunktyje nustatoma, jog pirminės ambulatorinės ASPĮ privalės pačios visą parą 
teikti savo paslaugas. Šis pakeitimas lemia, jog tokios ASPĮ nebegalės remtis sutartimis su kitomis 
ASPĮ dėl jų pacientų priėmimo ASPĮ nedarbo valandomis, jei atsitinka skubūs atvejai. Kaip galima 
suprasti iš  Teikimo derinti (2 punktas), tokie pakeitimai siūlomi dėl to, kad pirminės ambulatorinės 
sveikatos priežiūros paslaugos ne ASPĮ darbo metu dabar yra teikiamos „ne šeimos gydytojų, ko reikėtų 
siekti, bet sudarius sutartis su ligoninių skubiosios pagalbos skyriais, juos bereikalingai apkrauna, nes 
šios funkcijos nebūdingos ir perteklinės ligoninių priėmimo skyriams ir užtai blogina specializuotų 
skubiosios pagalbos paslaugų teikimą sudėtingesnės sveikatos būklės pacientams“.  
 
Asociacija pažymi, kad tokių reikalavimų vykdymas pirmiausia sukels sunkumų mažesnėms ASPĮ, prie 
kurių yra prisirašę mažiau pacientų, o jos, kaip galima pamatyti iš Valstybinės ligonių kasos teikiamos 
informacijos2,  dažniausiai yra privačios įstaigos. Be to, Asociacijos manymu, tai, kad pacientas po 
darbo valandų skubiais atvejais galės kreiptis į pirminės ambulatorinės ASPĮ, nesumažins ligoninių 
priėmimo skyrių apkrovos arba ją sumažins labai nedaug, kadangi nedarbo metu besikreipiantys 
pacientai dažniausiai turi tokių nusiskundimų, dėl kurių šeimos gydytojas yra priverstas juos siųsti į tuos 
pačius ligoninių priėmimo skyrius, tad šiuo atveju pacientas vis tiek galiausiai atsidurs ligoninės 
priėmimo skyriuje, tik šiek tiek uždelsus jo atvykimą. Asociacijos manymu, tokie pakeitimai nėra pagrįsti 
jokiais objektyviais duomenimis ir todėl keliamo tikslo gali nepasiekti, tuo tarpu dėl jų išaugę kaštai gali 
būti sunkiai pakeliami mažesnėms (ir dažniausiai privačioms) ASPĮ. Atsižvelgdami į tai, kas paminėta, 
prašome dar kartą objektyviai įvertinti tokių pakeitimų būtinybę. 
 
Trečia, Projekte numatomi minimalaus prisirašiusių pacientų skaičiaus reikalavimai tiek pirminių 
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimui (1200 pacientų, 
Projekto 1.3 papunktis), tiek ir psichikos sveikatos centrui (5000 pacientų, o nuo 2024 m. sausio 1 d. – 
7000 pacientų; 1.6, 1.7 papunkčiai).  Akivaizdu, kad SAM siekia centralizuoti tokias paslaugas, Teikime 
derinti argumentuodama tuo, jog tose ASPĮ, kur prisirašę mažiau gyventojų, nėra galimybės suformuoti 
visą darbo dienos laiką ir visomis savaitės dienomis paslaugas teikiančią šeimos gydytojo komandą, 
prisirašiusiems kyla didesnė rizika negauti būtinųjų šeimos gydytojo komandos paslaugų įstaigos 
nedarbo metu, personalo atostogų, mokymosi ar ligos metu, taip pat nėra galimybės įvykdyti įstatyminio 
reikalavimo užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas visą parą 
kiekvieną dieną.  
 
Vis dėlto,  nėra aišku, kodėl šios problemos sprendžiamos ne reikalaujant, jog ASPĮ vykdytų konkrečias 
minėtas sąlygas, o mechaniškai nustatant minimalų prisirašiusių asmenų skaičių. Tikėtina, kad tokia 

 
2 Žr. informacija apie gyventojų, prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų, skaičių, pateikiamą adresu https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/sutarciu-
sudarymas-su-ligoniu-kasa/gydymo-istaigoms/prisirasiusiu-gyventoju-skaicius-2  



 

 

Totorių g. 5-21,  
LT-01121 Vilnius, Lithuania  
Tel.: +370 5 275 52 58  
Email: info@investorsforum.lt 

 
 
 
 

Įmonės kodas: 224996640, PVM mokėtojo kodas: LT100006916918 
Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121, Lietuva, info@investorsforum.lt  
Banko sąskaita: LT57 7044 0600 0138 6560 

„reforma“ gali apriboti mažesnių privačių ASPĮ galimybes lygiomis teisėmis dalyvauti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikime ir taip, priešingai negu tikimasi, padaryti šias paslaugas mažiau prieinamas 
pacientams, kas jokiu būdu nepagerins šių paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo jomis. Nors 
Projekte nustatoma, kad minimalaus prisirašiusių gyventojų skaičiaus reikalavimai netaikomi ASPĮ, 
teikiančiai šeimos medicinos paslaugas, pirmuosius trejus metus, o psichikos sveikatos centrui – 
pirmuosius dvejus metus po įsisteigimo, tačiau visiškai neaišku, kokios konkrečiai procedūros lauks 
ASPĮ jai per minėtus laikotarpius nepasiekus minimalaus prisirašiusių gyventojų skaičiaus, nors 
akivaizdu, kad tokiu atveju gyventojai turės nepatogumų priverstinai keisdami ASPĮ, prie kurios yra 
prisirašę. 
 
Dėl minėtų priežasčių Asociacija siūlo nenustatyti minimalaus prisirašiusių gyventojų skaičiaus 
reikalavimo iš PSDF biudžeto apmokamų paslaugų teikimui. 
 
Ketvirta, Asociacija pastebi, kad SAM Projektu numatė pakeitimus stacionarinių paslaugų teikimo 
atžvilgiu, kurie yra neaiškūs, išreikšti pernelyg sudėtinga kalba bei dubliuoja kituose teisės aktuose 
pateiktus reikalavimus. 
 
Projekto 11.1. punktas papildo keičiamą teisės aktą 71.3 punktu, kuris nustato reikalavimą, jog  
„pacientams taikoma tiek diagnostikos technologijų ir gydymo metodų, priskiriamų atitinkamai 
licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros veiklai, kiek jų reikia pacientų ligoms diagnozuoti ir gydyti“. 
Šiuo atveju teisės akto formuluotė yra neaiški, pernelyg nekonkreti („tiek [...] kiek jų reikia“), palieka 
vietos skirtingoms interpretacijoms. Be to, ši nuostata iš esmės kartoja Stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo3 2.2 papunkčio 
reikalavimus licencijai turėti (Licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai turinti ir stacionarines 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga [..] privalo būti įdiegusi ir taikyti visus pacientui 
gydyti reikalingus gydymo  metodus, numatytus specialiuosiuose paslaugų teikimo reikalavimuose), 
todėl kyla klausimas, kaip šios teisės aktų normos tarpusavyje yra suderinamos bei ar jų reikalavimai 
bus skirtingai interpretuojami. 
 
Asociacija siūlo patikslinti Projekto nuostatas taip, kad jis atitiktų LR teisėkūros pagrindų įstatymo 3 
straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintą aiškumo principą –  būtų logiškas, suprantamas, tikslus, aiškus ir 
nedviprasmiškas. 
 
Penkta, Projektu taip pat yra keičiamos papildomos sąlygos, taikytinos naujoms ASPĮ paslaugoms, t. 
y. toms, kurios nebuvo apmokamos iš PSDF biudžeto einamaisiais metais. Tokioms paslaugoms 
nebebūtų taikomas vartojimo rodiklis, bet būtų vertinama, ar nėra užtikrintas tokių paslaugų poreikis ir 
ar reikia naujo jų teikėjo. Projekte numatyta, jog naujos iš PSDF biudžeto apmokamos paslaugos gali 
būti pradėtos teikti, jei esamos paslaugos, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis ASPĮ pagal jų 
licencijoje nurodytą asmens sveikatos priežiūros veiklos adresą, neužtikrina šių paslaugų  teikimo 
poreikio, nustatyto įgyvendinant Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 5 dalį. Paslaugų 
poreikio apskaičiavimo metodiką tvirtina sveikatos apsaugos ministras.  
 
Asociacija atkreipia dėmesį, kad šiuo metu minėtos paslaugų poreikio apskaičiavimo metodikos 
projektas dar nėra paviešintas (nors nuoroda į metodiką Projekte jau yra), todėl Asociacija neturi 
galimybės kompleksiškai įvertinti šių teisės aktų, kurie yra neabejotinai susiję, papildo vienas kitą ir abu 
kartu keičia teisinį iš PSDF biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų reguliavimą. 
Todėl neaišku, kokie barjerai pradėti paslaugų teikimą bus sukurti, panaikinus vartojimo rodikliais 
paremtą vertinimo sistemą, ir Asociacijos vienijamos įmonės kol kas lieka nežinioje dėl šių labai svarbių 
aspektų. Atsižvelgdami į tai, prašome kuo skubiau viešai paskelbti minėtą poreikių vertinimo 
metodiką bei suteikti visiems suinteresuotiesiems asmenims galimybę teikti pastabas dėl jos. 
 

 
3 Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-06-13 įsakymu V-488. 
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Šešta, Projekto 1.18 ir 1.19 punktais SAM, keisdama išimčių sąrašą, kai netaikomi reikalavimai dėl 
apmokamų iš PSDF biudžeto paslaugų, kaip neva nebeaktualią panaikino atskirą išimtį paslaugoms, 
už kurias einamaisiais metais atitinkama teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) mokėjo PSDF biudžeto 
lėšomis konkrečiai ASPĮ, jas bet kuriuo metu pradėjus teikti nauju arba papildomu ASPĮ licencijoje 
nurodytu asmens sveikatos priežiūros veiklos adresu, nekeičiant sutartinės sumos. 
 
Asociacijos įsitikinimu, ši išimtis buvo panaikinta be jokio pagrindo, kadangi iš tiesų ji yra aktuali ir ypač 
svarbi privačioms įstaigoms, kurios yra mobilesnės bei lankstesnės paslaugų teikimo adreso atžvilgiu 
negu valstybinės ar savivaldybių ASPĮ. Ši nuostata leidžia ASPĮ išsaugoti sutartį su TLK tuo atveju, 
jeigu ASPĮ persikrausto į kitas patalpas ar pradeda veiklą papildomu adresu, ir tokiu būdu išvengti 
nereikalingų biurokratinių formalumų. Pažymėtina, kad tokiu atveju jokios rizikos dėl neteisėtos veiklos 
negalėjo ir negali kilti, kadangi ASPĮ vis tiek privalo gauti leidimą-higienos pasą bei licenciją konkrečiu 
nauju adresu, o sutarties su TLK suma nekeičiama. Asociacija taip pat pabrėžia, jog Projekto 1.18 ir 
1.19 papunkčiuose nustatyta išimtis poreikio vertinimui prieš pradedant paslaugų teikimą, taikoma, kai 
ASPĮ, sudariusi su TLK sutartį dėl šių paslaugų, ją nutraukia, nes po reorganizavimo ar pertvarkymo 
jos teisės ir pareigos pereina (yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje 
ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka) tęsiančiai veiklą ASPĮ, nėra tapati išimčiai dėl adreso keitimo, 
todėl abi šios išimtys turi ir gali koegzistuoti. 
 
Taigi, atsižvelgdama į LRV deklaruojamą siekį mažinti biurokratinius suvaržymus medikams ir 
pacientams, atsisakyti pasenusio ir perteklinio reglamentavimo, Asociacija prašo grąžinti minėtą išimtį 
dėl adreso keitimo į Projektą.  
 
Septinta, šiame kontekste Asociacija atkreipia dėmesį į tai, kad Projektas nustato nemažai išimčių, 
kuomet pradedant teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto, 
netaikoma poreikių vertinimo metodika. Tarp jų yra išimtys paslaugoms, teikiamoms laisvės atėmimo 
vietų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ligoninėje; įvairioms specializuotoms paslaugoms, 
teikiamoms rajonų ir regionų lygmens daugiaprofilinėse (kuriose teikiamos vidaus ligų ir stacionarinės 
chirurgijos paslaugos) ASPĮ, teikiančiose PSDF biudžeto apmokamas aktyviojo gydymo stacionarines 
paslaugas; panašioms paslaugoms, kurios teikiamos respublikos lygmens ASPĮ, teikiančiose PSDF 
biudžeto lėšomis apmokamas aktyviojo gydymo stacionarines paslaugas; paslaugoms (išskyrus 
transplantacijos paslaugas), kurios teikiamos respublikos lygmens universiteto ligoninėje, teikiančioje 
PSDF biudžeto lėšomis apmokamas aktyviojo gydymo stacionarines paslaugas. Akivaizdu, kad 
minėtos laisvės atėmimo vietų ligoninės, rajonų, regionų, respublikos lygmens ASPĮ, respublikos 
lygmens universiteto ligoninės nėra privačios ASPĮ, o privačioms įstaigoms tokios lengvatinės sąlygos 
nėra sudaromos. Taigi, SAM, atsižvelgdama į aukščiau minėtą deklaraciją4, kad privačios įstaigos 
nebus diskriminuojamos dalyvaudamos sveikatos reformoje, turėtų siekti teisės aktais sudaryti sąlygas 
ir privačioms ASPĮ lygiais pagrindais dalyvauti sveikatos priežiūros paslaugų teikime. 
 
Šiame kontekste taip pat pabrėžtina, kad 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo 
plėtros programos projekto, parengto SAM (2022-03-28, reg. Nr. 22-4629),  pagrindimo 1.2.1. punkte 
nurodoma, kad Lietuvoje „apie 90 proc. visų ligoninių lovų priklauso viešosioms gydymo įstaigoms, 
kurių steigėjas yra valstybė arba savivaldybės, ir tik apie 10 proc. visų lovų priklauso privačioms gydymo 
įstaigoms (plg. Nyderlanduose visos ligoninių lovos priklauso privačioms (pelno nesiekiančioms) 
ligoninėms; Vokietijoje 59 proc. lovų, Belgijoje 74 proc. lovų priklauso privačiai valdomoms ligoninėms; 
mažiausia lovų dalis valstybės valdomose ligoninėse yra Kipre (54 proc.) ir Prancūzijoje (62 proc.))“. 
Taigi, akivaizdu, kad Lietuvoje, lyginant su kitomis ES valstybėmis, privačių asmenų teikiamų 
stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų dalis yra itin maža. Deja, tačiau nevienodos ir privačias 
ASPĮ iš paslaugų teikimo eliminuojančios sąlygos dar labiau mažins minėtą rodiklį. 
 

 
4 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020-12-11 

nutarimu, 11 p. 
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Tikimės, kad šie mūsų komentarai bus naudingi, padės vystant bei tobulinant Projektą, ir į juos 
atsižvelgsite. 
 
Asociacija maloniai prašo SAM įtraukti ją į šio Projekto ir kitų su sveikatos apsaugos reforma susijusių 
projektų derinimo procesus bei darbo grupes.  
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