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DĖL ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ „MOKESČIŲ MOKĖTOJAI, KURIEMS TAIKOMOS 

MOKESTINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS DĖL COVID-19“ 

 
 Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau – Asociacija), atstovauja arti 100 

privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), teikiančių įvairių lygių (pirminio, antrinio), 

įvairių sveikatos priežiūros sričių (medicinos, odontologijos, reabilitacijos, slaugos, kt.), platų spektrą 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos medicinos, gydytojų specialistų konsultacijų, instrumentinių 

ir laboratorinių tyrimų, dienos chirurgijos, reabilitacijos, slaugos ir kt.) interesams.  

 Į Asociaciją kreipiasi jos nariai dėl susidariusios ypatingai sunkios finansinės situacijos dėl 

koronovirusinės infekcijos COVID-19 protrūkio ir karantino paskelbimo. Asociacijos nariai, 

įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) (toliau – Nutarimas) ir 

atsižvelgdami į susidariusią situaciją privalėjo sustabdyti iš esmės visą planinę veiklą, kuri iki tol sudarė 

arti 100% visos įstaigų veiklos apimties. Dėl teisinio veiklos apribojimo nuo karantino paskelbimo 

pradžios daugelis Asociacijos narių karantino laikotarpiu teikia tik skubias ir būtinąsias paslaugas, t. y. 

,,pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba 

reikšmingai pablogėtų paciento būklė“ ir dėl to patiria milžiniškus nuostolius.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymo 45 str. 1 d. 1 p.), visos (viešosios valstybės ir savivaldybių, privačios) asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos privalo užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą, tačiau už būtinosios medicinos pagalbos suteikimą 

yra kompensuojama ne visoms ASPĮ. Ženkliai apribojus galimybę ASPĮ teikti planines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, Asociacijos narių, kurie kreipėsi pagalbos į Asociaciją, pajamos, pagal iš jų gautą 

informaciją, nukrito iki 90-100 proc. (pvz.: dalies įstaigų - odontologijos, grožio, ambulatorinės 

reabilitacijos ir SPA paslaugas teikiančių - visa veikla prasidėjus karantinui buvo sustabdyta).  

 Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Asociacijos nariai – privačios ASPĮ - iki šiol negavo jokios 

paramos iš valstybės ar savivaldybių - laboratorinę įrangą bei reagentus COVID-19 infekcijos tyrimams 

atlikti, asmens apsaugos priemones ASPĮ darbuotojams ir pacientams turi įsigyti savo lėšomis, skirtingai 

nuo viešųjų ASPĮ, kurias įranga bei asmens apsaugos priemonėmis aprūpina LR sveikatos apsaugos 

ministerija bei savivaldybės arba gauna kaip paramą iš fondų, verslo organizacijų. 

 Atsižvelgiant į tai, kad daugelis Asociacijos narių dėl LR teisės aktais nustatytų karantino 

laikotarpiui veiklos apribojimų nebegali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų todėl, kad nebegauna 

pajamų iš Nutarimu apribotos veiklos, ir dėl to susidariusią išskirtinai sunkią situaciją, prašome Lietuvos 

privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas įtraukti į sąrašą „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos 

mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, kad šios įstaigos galėtų nustatyta tvarka pretenduoti į 

pagalbos verslui mokestinių priemonių taikymą. 
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