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Projekto rengėjas: Sveikatos apsaugos ministerija (toliau-SAM).
Projekto tikslas: pateikti Vyriausybės išvadą (pritarti su pastabomis) Seimo narės R. Šalaševičiūtės
pasiūlymui įteisinti galimybę taikyti administracinę atsakomybę asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms (ASPĮ), vaistinėms ir kitiems ūkio subjektams, pažeidusiems sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis
reikalavimus, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos techninių priemonių skyrimo,
išdavimo reikalavimus.
Dabartinė situacija: Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios
institucijos – VLK ir TLK privalo užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekio ir
kokybės, t. y. atitikties nustatytiems paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto
lėšomis reikalavimams ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos
PSDF biudžeto lėšomis, skyrimo, išrašymo ir išdavimo teisėtumą. Nustačius pažeidimus, šios
institucijos, neturi įgaliojimų taikyti poveikio priemonių sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms
ir ūkio subjektams. Šiuo metu VLK ar TLK, patikrinusios sutarties su ASPĮ vykdymą ir
nustačiusios, kad ASPĮ PSDF lėšas gavo neteisėtai, VLK ar TLK turi teisę nurodyti ASPĮ jas
grąžinti. ASPĮ to nepadarius, VLK ar TLK turi teisę kreiptis į teismą, jog šis priteistų neteisėtai
gautas sumas.
Įstatymo projektu siūloma įtvirtinti, kad ASPĮ, vaistinėms, ūkio subjektams pažeidusiems sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis reikalavimus, vaistų,
medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos techninių priemonių skyrimo, išdavimo reikalavimus
kiltų ne civilinė atsakomybė, o administracinė atsakomybė pagal įstatymą t. y. ne dėl sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, o vykdant teisės aktuose numatytų įpareigojimų priežiūrą.
Įstatyme nustatomos šios poveikio priemonės: VLK ar TLK teisė nutraukti sutartį, kai nustatoma,
kad ASPĮ neteko licencijos ar nevykdo esminio įsipareigojimo teikti apdraustajam nemokamas
sveikatos priežiūros paslaugas, stabdyti mokėjimą už visas ar dalį asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, kai nustatomi įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai, priimti sprendimą dėl iš apdraustojo
neteisėtai paimto papildomo mokėjimo už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.
Projekto esmė: siūloma pritarti įstatymo projektui, kuriuo įteisinamas poveikio priemonių
taikymas ASPĮ, vaistinėms ir kitiems ūkio subjektams, pažeidusiems sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis reikalavimus, vaistų, medicinos pagalbos
priemonių, ortopedijos techninių priemonių skyrimo, išdavimo reikalavimus, taikant administracinę
atsakomybę. Teikiami šie pasiūlymai, kaip tobulinti projektą:
 įteisinti galimybę stabdyti ar nutraukti ne visą sutartį, o tik dėl tų paslaugų, dėl kurių
sustabdyta ar panaikinta licencija (ASPĮ ar vaistinei) (pateikta formuluotė);
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 siekiant sudaryti galimybes užkirsti kelią pakartotiniams pažeidimams, nustatyti galimybę
nutraukti sutartį dėl tų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant per dvejus metus nuo
paskutinio pažeidimo padarytas tas pats pažeidimas;
 siūloma nustatyti, kad sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliota institucija nustatytų,
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kurie pažeidimai yra laikomi mažareikšmiai;
 siūloma papildyti nuostatas dėl įgyvendinimo, kad įstatymas taikomas sutartims, sudarytoms
po įstatymo įsigaliojimo;
 kitos tikslinamojo pobūdžio pastabos.
Atitiktis Vyriausybės programai: Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Derinimas: nutarimo projektas derintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija ir
Konkurencijos taryba. Argumentai dėl Teisingumo ministerijos (dėl atsisakymo įstatyminių nuostatų,
nustatančių privalomus esminius reikalavimus sutarčių sąlygoms), Lietuvos vaistinių asociacijos ir
Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (dėl ginčų sprendimo teismine tvarka, o ne
teisių suteikimo VLK ar TLK, dėl sankcijų taikymo vaistinių filialams ir kt.) pastabų pateikti
derinimo pažymoje.
Projektas svarstytas 2022 m. gegužės 24 d. tarpinstituciniame pasitarime, patikslintas atsižvelgiant į
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
Dalykinio vertinimo išvada: Siūlytume projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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