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(1) Lietuvos  Respublikos  konkurencijos  taryba  2020 m. rugpjūčio  5 d.  gavo Lietuvos
privačių  sveikatos  priežiūros  įstaigų  asociacijos  (toliau  –  Asociacija)  raštą dėl  pacientų  teisės
pasirinkti  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą  (toliau  –  ASPĮ)  asmens  sveikatos  priežiūros
paslaugoms gauti (toliau – Raštas).

(2) Rašte Asociacija  nurodo, kad Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo  
38  straipsnis  ir  Lietuvos  Respublikos  pacientų  teisių  ir  žalos  sveikatai  atlyginimo  įstatymo  
4 straipsnis nustato draudžiamojo paciento teisę  pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su
kuria  teritorinė  ligonių  kasa  yra  sudariusi  sutartį,  ir  gauti  privalomojo  sveikatos  draudimo
garantuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.
Siekiant  įgyvendinti  minėtą  paciento  teisę,  įtvirtintas  Siuntimų  asmens  sveikatos  priežiūros
paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo1 (toliau – Aprašas) 
14 punktas, kuris nurodo, kad išduodant siuntimą pacientas turi būti informuojamas, kuriose ASPĮ
(nurodyti bent 3) teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pasirenka,
kurioje ASPĮ pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

(3) Pasak  Asociacijos,  Aprašo  6,  8,  11  ir  12  punktai  paciento  teisę  pasirinkti  ASPĮ
nepagrįstai apriboja, nes pagal minėtą reglamentavimą pacientui be jo aiškaus sutikimo neišrašomas
siuntimas,  su  kuriuo  galima  kreiptis  į  bet  kurią  ASPĮ.  Paciento  prašoma to  paties  vizito  metu,
neleidžiant po vizito savarankiškai pasidomėti apie kitas ASPĮ, priimti sprendimą, ar jis nori gauti
paslaugas toje pačioje ASPĮ, ar gydytojo nurodytose tam tikrose kitose ASPĮ. 

(4) Asociacijos  žiniomis,  pacientai  skundžiasi,  kad  kai  kurios  ASPĮ  išrašydamos
siuntimus neinformuoja pacientų apie jų pasirinkimo teisę gauti paslaugas kitose ASPĮ, o išrašo
siuntimus paslaugas atlikti tik toje pačioje ASPĮ. Kiti pacientai nurodo, kad spaudžiami siuntimą
išrašančio  gydytojo  paslaugas  pasirinkti  toje  pačioje  ASPĮ  jaučiasi  priėmę  neteisingą  ir
neinformuotą sprendimą, nes, kaip paskui paaiškėja, tą pačią paslaugą galėjo gauti žymiai greičiau
kitoje ASPĮ. Tačiau neturint siuntimo registracija kitoje ASPĮ  negalima, o atskiro siuntimo gavimas
reikalauja daug laiko. Be to, Asociacijos žiniomis, kai kurių ASPĮ administracijos savo gydytojams
draudžia išrašyti pacientams siuntimus, leidžiančius jiems registruotis kitose ASPĮ dėl siunčiamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.

(5) Asociacijos  teigimu,  dėl aukščiau nurodytų aplinkybių ne tik pažeidžiama pacientų
pamatinė teisė pasirinkti ASPĮ, gydytoją, diagnostikos bei gydymo metodikas ir kita, bet taip pat ir
ribojamas paslaugų prieinamumas, jų suteikimas laiku, be to, tarp ASPĮ pažeidžiamos sąžiningos

1 Aprašas patvirtintas 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1126 redakcija).
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konkurencijos  sąlygos.  Atsižvelgiant  į  tai,  Asociacija  prašo  atlikti  tyrimą  dėl  galimo  Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo.

(6) Dėkojame Asociacijai už pateiktą informaciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Raštas
ne  visa  apimtimi  atitinka  pareiškimui  dėl  Konkurencijos  įstatymo  pažeidimo  tyrimo  pradėjimo
nustatytus reikalavimus.

1. Dėl Asociacijos teisės reikalauti pradėti Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimą

(7) Konkurencijos  įstatymo  23  straipsnio  1  dalies  1  ir  3  punkte  numatyta,  jog  teisę
reikalauti  pradėti  tyrimą  turi  ne  tik  patys  ūkio  subjektai,  kurių  interesai  yra  pažeisti  dėl
Konkurencijos  įstatymą  pažeidžiančių  veiksmų,  tačiau  taip  pat  ir  ūkio  subjektų  ir  vartotojų
interesams atstovaujančios asociacijos ir sąjungos.

(8) Asociacija į Konkurencijos tarybą gali kreiptis ir reikalauti pradėti tyrimą dėl savo,
kaip  ūkio  subjekto,  ar  Asociacijos  narių  interesų,  saugomų  Konkurencijos  įstatymo,  įtariamo
pažeidimo. Kaip galima suprasti iš Rašto, Asociacija atstovauja savo narių interesams, tačiau narių,
kuriems šiuo atveju atstovauja,  neįvardijo.  Taip pat prie Rašto nepridėjo įgaliojimo,  Asociacijai
suteikiančio  teisę  Konkurencijos  tarybos  prašyti  pradėti  tyrimą  dėl  Asociacijos  narių  interesų
pažeidimo. 

(9) Atsižvelgiant  į  tai,  įvardykite  Asociacijos  narius,  kurių  interesams atstovaujate  bei
pateikite atstovavimą pagrindžiančius įrodymus. 

(10) Jeigu kreipdamasi į Konkurencijos tarybą su pareiškimu Asociacija atstovauja savo
narių interesams, atkreipiame dėmesį į tai, kad bendro pobūdžio Asociacijos įstatų nuostatos apie jų
teisę atstovauti narių interesams nėra pakankamas pagrindas pripažinti Asociacijos teisę atstovauti
konkretiems  su  galimu  Konkurencijos  įstatymo  pažeidimu  susijusiems  narių  interesams.  Tokiu
atveju Asociacija turėtų pateikti įrodymus, kad atstovauja ir gina savo narių interesus, pavyzdžiui
narių susirinkimo protokolo išrašą, kuriame būtų patvirtinta, jog nariai įgaliojo Asociaciją kreiptis
su pareiškimu į Konkurencijos tarybą dėl jų interesų.

2. Dėl nustatytų reikalavimų pareiškimui pradėti Konkurencijos įstatymo pažeidimo
tyrimą

(11) Lietuvos  Respublikos  konkurencijos  įstatymo 22 straipsnio  1 dalyje  nurodyta,  kad
Konkurencijos taryba tiria, be kita ko, viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų
sprendimų atitiktį  šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, konkurenciją ribojančius susitarimus,
piktnaudžiavimą  dominuojančia  padėtimi,  nesąžiningą  konkurenciją  šio  įstatymo  16  straipsnio  
4 dalyje numatytais atvejais.

(12) Taip pat pažymime, kad Konkurencijos taryba nustato bendrus reikalavimus, kokius
duomenis  ir  dokumentus  turi  pateikti  pareiškėjas,  kad  būtų  pradėtas  nagrinėti  jo  teikiamas
pareiškimas. Konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Konkurencijos tarybos 2018 m.
vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) (toliau – Darbo reglamentas), 20–24 punktai detalizuoja
pareiškimui taikomus reikalavimus.

(13) Atkreiptinas  dėmesys,  kad  Asociacija,  kreipdamasi  dėl  galimo  Konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio pažeidimo, kaip to reikalauja Darbo reglamentas:

1. Neapibūdino skundžiamų viešojo administravimo subjektų veiksmų ar sprendimų, t. y.
nepaaiškino, kaip skundžiami Aprašo 6, 8, 11 ir 12 punktai sudaro gydytojams sąlygas nesilaikyti
pareigos informuoti pacientą apie bent tris ASPĮ, į kurias jis gali būti siunčiamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugų atlikimui (Darbo reglamento 20.5.1. punktas);

2. Neapibūdino  prekių  ir  (ar)  paslaugų,  su  kuriomis  susiję  skundžiami  veiksmai  ar
sprendimai. Atkreiptinas dėmesys, kad Asociacija Rašte mini ambulatorines specializuotas asmens
sveikatos priežiūros paslaugos ir brangiuosius tyrimus bei procedūras, tačiau Aprašo 6, 8, 11 ir 12
punktuose nurodytos paslaugos neminimos (tik  pirminės  ambulatorinės ir  apibendrintai  „asmens
sveikatos priežiūros paslaugos“) (Darbo reglamento 20.5.2. punktas);



3. Neapibūdino geografinės teritorijos, kurioje atlikti skundžiami veiksmai ar sprendimai, ir
geografinės  teritorijos,  kurioje  pasireiškė,  galėjo  ar  gali  pasireikšti  skundžiamų  veiksmų  ar
sprendimų pasekmės (Darbo reglamento 20.5.3. punktas);

4. Nepateikė informacijos apie susijusius su skundžiamais veiksmais ar sprendimais rinkos
dalyvius ir jų padėtį rinkoje (Darbo reglamento 20.5.4. punktas);

5. Nenurodė skundžiamų veiksmų atlikimo, sprendimų priėmimo, jų galiojimo laikotarpio
(Darbo reglamento 20.5.5. punktas);

6. Nenurodė Asociacijai žinomų kitų su skundžiamais veiksmais ar sprendimais susijusių,
jame dalyvavusių asmenų ar asmenų, kuriems galimas pažeidimas padarė, galėjo ar gali daryti įtaką,
duomenų: pavadinimo, registro, kuriame asmuo įregistruotas, ir kodo, jeigu tai yra fizinis asmuo –
vardo,  pavardės  ir  kontaktinių  duomenų  (adreso,  telefono  ir  fakso  numerio,  elektroninio  pašto
adreso) (Darbo reglamento 20.5.6. punktas);

7. Nepateikė  informacijos, ar dėl skundžiamų viešojo administravimo subjekto veiksmų ar
sprendimų  buvo kreiptasi,  jie  buvo  nagrinėti  ar  yra  nagrinėjami  kitose  viešojo  administravimo
institucijose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose ar teismuose, kokia nagrinėjimo eiga ar
baigtis, kokie ir kada sprendimai buvo priimti (Darbo reglamento 20.6. punktas);

(14) Todėl, vadovaudamiesi Darbo reglamento 20.5.1.–20.5.6. bei 20.6. punktais, prašome
Asociacijos iki 2020 m. rugsėjo 11 d. papildyti Raštą, nurodant minėtą informaciją. Be to, pateikti
šio rašto (9) ir (10) pastraipose nurodytą su atstovavimu susijusią informaciją ir dokumentus.

3. Dėl komercinių paslapčių apsaugos

(15) Jeigu  Asociacijos  pateikiamuose  dokumentuose  yra  komercinių  ir  (ar)  profesinių
paslapčių, tai, pateikiant Konkurencijos tarybai atsakymą, pirmo lapo viršuje, dešinėje pusėje, turėtų
būti  nurodyta  žymą  „Dokumente  yra  komercinių  ir  (ar)  profesinių  paslapčių“,  o  išrašo  be
komercinių paslapčių pirmo lapo viršuje,  dešinėje  pusėje – žyma „Išrašas be komercinių ir  (ar)
profesinių  paslapčių“.  Konkurencijos  tarybai  ir  jos  administracijos  darbuotojams  Konkurencijos
įstatymas nustato pareigą saugoti komercines ir (ar) profesines paslaptis ir be atskiro Asociacijos
sutikimo  naudoti  jas  tik  tiems  tikslams,  dėl  kurių  jos  buvo  pateiktos.  Jeigu  pateikiamuose
dokumentuose  yra  asmeninių  duomenų,  kurie,  Asociacijos  nuomone,  turėtų  būti  nuasmeninti,
prašome Konkurencijos tarybai pateikti dokumentų versiją be asmens duomenų.

(16) Informuojame, kad vadovaujantis Darbo reglamento 26 punktu, Asociacijai per
nustatytą  terminą  nepateikus  atsakymo  dėl  nurodytų  trūkumų,  Raštas  toliau  nebus
nagrinėjamas.

(17) Jeigu Asociacijai kiltų neaiškumų pateikiant nurodytą informaciją, prašome kreiptis
žemiau nurodytais kontaktais. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai (Jogailos g.
14,  01116 Vilnius)  pagal  Konkurencijos  įstatymo 32 straipsnio  reikalavimus  per  10  dienų nuo
sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus dienos.

Viešųjų subjektų priežiūros grupės vadovė Justina Paulauskaitė

  Milda Liutkevičienė, tel. (8 5) 262 6658, el. p. Milda.Liutkeviciene@kt.gov.lt
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