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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO
NR. 647 „DĖL PACIENTO PRIEMOKOS UŽ KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTINIUS
PREPARATUS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES PADENGIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 ,,Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius
preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Nutarimas Nr. 647) pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2021 m. kovo 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo (toliau –
Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas) nuostatas dėl Sveikatos draudimo įstatymo 10
straipsnio 6 dalyje numatytos tikslinių grupių pacientų testuojamų pajamų ribos, į kurią atsižvelgiama
padengiant mažiausias pajamas gaunančių asmenų paciento priemoką už kompensuojamuosius
vaistinius preparatus ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones, keitimo (vietoj 95 proc.
minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau – MVPD) ribos taikyti 100 proc. MVPD atitinkantį
pajamų dydį, o pajamas vertinti ne pagal praėjusių metų, o pagal einamųjų metų MVPD dydį).
Numatomas teisinio reguliavimo poveikis nevertintas, nes Nutarimo projekte siūlomi
pakeitimai yra techninio pobūdžio. Nutarimo projekto nuostatos suderinamos su Sveikatos draudimo
įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis.
Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 ,,Dėl Keitimosi informacija apie standartus,
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų.
Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai, Teisingumo ministerijai, Nacionalinei teismų administracijai, Seimo kanceliarijai,
Valstybinei ligonių kasai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybės įmonei
Registrų centrui, jį paskelbiant Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje
(TAIS). Finansų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės įmonė Registrų
centras ir Valstybinė ligonių kasa pastabų dėl Nutarimo projekto neturėjo. Nacionalinės teismų
administracijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktos pastabos ir siūlymai, kaip
turi būti tobulinamos Nutarimu Nr. 647 patvirtintos Paciento priemokos už kompensuojamuosius
vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos
aprašas) nuostatos dėl Tvarkos apraše nustatytų įpareigojimų duomenų teikėjams ir duomenų
valdytojams, teikiamų duomenų apimties, taip pat Teisingumo ministerijos iškeltas klausimas dėl
užsienio valstybės pensijos, pensijų išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo
įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, įvertinimo nėra
tiesiogiai susiję su Nutarimo projektu keičiamomis nuostatomis. Todėl, atsižvelgdami į tai ir siekdami
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užtikrinti Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo, įsigaliosiančio 2021 m. kovo 1 d., nuostatų
įgyvendinimą, prašome Nutarimo projektą svarstyti skubos tvarka, nei su išvardytomis institucijomis
pastabos ir pasiūlymai bus suderinti ir pagal juos atskirai parengti pakeitimai.
Nutarimo projektą parengė Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos skyriaus
(vedėja Anželika Oraitė, tel. (8 5) 266 1443) patarėja Vilma Meldžiukaitė, tel. (8 5) 264 8753.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Suinteresuotų institucijų raštų kopijos, 10 lapų.
4. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 4 lapai.

Sveikatos apsaugos ministras
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