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Kopija: 
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai 
Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respubkikos sveikatos apsaugos ministerijos 
Lietuvos savivaldybių asociacijai 
 
DĖL SKIEPIJIMO COVID-19 LIGOS VAKCINA APMOKĖJIMO TVARKOS IR PRIEINAMUMO 
UŽTIKRINIMO 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių Lietuvos verslo organizacijų Lietuvoje, 
atstovaujanti darbdavius, suinteresuotus kuo didesniu Lietuvos gyventojų atsparumu koronaviruso 
infekcijai bei efektyviu viešųjų finansų valdymu, taip pat atstovaujanti Lietuvos vaistų prekybos 
sektorių, atkreipia Jūsų dėmesį į susidariusią situaciją dėl skiepijimo COVID-19 ligos vakcina 
apmokėjimo tvarkos bei su tuo susijusių problemų, galinčių daryti neigiamą įtaką skiepų nuo COVID-
19 ligos vakcinų prieinamumui bei visuotinio imuniteto užtikrinimui. 
 
Priėmus Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. V-2997 „Dėl 
Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ ir 2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 
tvirtinimo“ pakeitimus (atitinkamai priimti teisės aktai Nr. V-1044 ir V-1043, toliau – Įsakymai), nuo 
š.m. birželio 1 d. įsigaliojo tvarka, pagal kurią vakcinavimas nuo COVID-19 finansuojamas nebe iš 
valstybės biudžeto, o Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto. Keičiant 
paslaugų apmokėjimo tvarką nebuvo nustatytas atitinkamas finansavimas  vaistinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms, kurių teikiamos skiepijimo COVID-19 ligos vakcina paslaugos padėjo užtikrinti 
didesnį vakcinų nuo COVID-19 ligos prieinamumą visoje Lietuvoje. Taip pat pagal naują tvarką nėra 
numatomas skatinamasis priedas vakcinuojantiems vaistininkams. 
 
Pasikeitus apmokėjimo tvarkai, šiai dienai Lietuvos vaistinės, turinčios licenciją skiepyti COVID-19 
ligos vakcina, daro tai neatlygintinai arba jau nebeteikia šios paslaugos. Vaistinės patiria nemažai 
išlaidų, susijusių su skiepijimo vakcina nuo COVID-19 ligos paslaugos teikimu – darbuotojų darbo 
užmokestis, vakcinų atsivežimas ir laikymas, vakcinavimo priemonių įsigyjimas (švirkštai, 
dezinfekcinės priemonės, pleistrai) atliekų naikinimas, kitos pagalbinės priemonės. Todėl priėmus 
Įsakymus, kuriuose nenumatyti jokie skatinamieji ar išlaidas dengiantys priedai vaistinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinės iš esmės nebegali teikti skiepijimo COVID-19 ligos vakcina 
paslaugos, nes kaštai tenkantys vaistinėms, kitaip nei kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, 
yra neatlyginami. Šiuo metu vaistinės planuoja stabdyti vakcinų nuo COVID-19 ligos užsakymus ir 
greitu metu neišspręsta problema gali ištęsti neapibrėžtumą Lietuvos vaistinėms bei padaryti 
vakcinas nuo COVID-19 mažiau prieinamomis Lietuvos gyventojams.  
 
Pabrėžiame, kad valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, esant didžiuliam poreikiui 
organizuoti masinį gyventojų skiepijimą, verslas dėjo visas pastangas didinti vakcinų 
prieinamumą. Lietuvos vaistinės taip pat prisidėjo prie COVID-19 ligos vakcinų prieinamumo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/993bd732e37411ec896de0b71e988500?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=176aae5d-55f8-481d-87c7-7f519d5feafe
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8f206862e37411ec896de0b71e988500?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=176aae5d-55f8-481d-87c7-7f519d5feafe


didinimo ir investavo žmogiškųjų ir materialiųjų resursų sudarant galimybę teikti skiepijimo 
COVID-19 vakcina paslaugą ir vaistinėse. Iki š.m. birželio mėn., Lietuvos vaistinės laikė tai 
faktu, kad galimybės skiepyti COVID-19 ligos vakcina vaistinėse sudarymas vaistinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose yra laikytinas valstybės vakcinavimo COVID-19 ligos vakcina 
strategijos dedamųjų. Tuomet, staiga ir nederinant nei su Lietuvos vaistinėmis, nei su verslo 
bendruomene, finansavimas buvo nutrauktas priėmus Įsakymus, kurie įsigaliojo nuo š.m. 
birželio 1 d., nors buvo priimti birželio 3 d. Įsakymų projektai buvo paskelbti teisės aktų 
informacinėje sistemoje birželio 2 d.  Tai reiškia, kad vaistinės neatlygintinai teikė 
vakcinavimo COVID-19 ligos vakcina paslaugą dalį laiko, net nežinodamos, kad neteks 
finansavimo. 
 
Artėjant rudeniui ir stebint naujų susirgimo atvejų skaičiaus augimą, vakcinavimo centrų kūrimo ir 
išlaikymo klausimas vėl aktualizuosis. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis asmenų, norėjusių 
pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos, jau yra tai padarę, tikėtina, kad ateityje reikės daug mažesnių 
skiepijimo pajėgumų, nei buvo reikalingi 2021 m. ir pirmąjį 2022 m. ketvirtį. Skiepų paklausos augimo 
atveju, gyventojų prieiga prie COVID-19 ligos vakcinų gali būti patenkinta išlaikant jau dabar esančius 
skiepijimo pajėgumus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įskaitant ir licencijas turinčias vaistines. 
Tai leistų savivaldybių administracijoms neorganizuoti vakcinavimo centrų bei sutaupyti 
administracinio ir medicininio personalo resursus. Tai sumažintų tiek savivaldybių administracijų 
darbuotojų, tiek sveikatos priežiūros įstaigų personalo darbo krūvį ir taupytų viešąsias lėšas. Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad šiuo metu ne visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia skiepijimo COVID-
19 ligos vakcina paslaugą, arba teikia tik prisirašiusems prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
pacientams, todėl gali susidaryti situacija, kuomet gyventojams pasiskiepyti COVID-19 ligos vakcina 
gali kelti nemažai nepatogumų ir tai juos atgrąsytų nuo imunizacijos. 
 
Tikime, kad Lietuvos vaistinių indėlis į COVID-19 ligos vakcinų prieinamumą yra labai svarbus. 
Tikimės, kad skubus ir su socialiniais partneriais nesuderintas finansavimo vaistinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms nutraukimas buvo techninė klaida. LVK manymu, negalime rizikuoti, kuomet 
kalbame apie visuomenės imunitetą ir skiepijimo COVID-19 ligos vakcinos paslaugos prieinamumo 
maksimizavimą. Suprasdami visuotinio imuniteto svarbą kovoje su COVID-19, prašome:  
 

- skubiai ieškoti sprendimo, kaip užtikrinti mokėjimus iš PSDF biudžeto vaistinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms už skiepijimo COVID-19 ligos vakcina paslaugos teikimą.  

- nustatyti, kad mokami skatinamieji priedai už atliktus skiepijimus COVID-19 vakcina iš PSDF 
biudžeto lėšų būtų mokami ir vaistinių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.  

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 

Pagarbiai 
 
 
Prezidentas                                                                                                Andrius Romanovskis  
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