
 

     PATVIRTINTA 

    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

    Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

    2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1287 

    1 priedas 

 

MOKAMŲ SLAUGANČIO ASMENS IŠLAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamų slaugančio asmens išlaikymo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokamų slaugančio asmens išlaikymo paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarką Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – 

Kauno klinikos) skyriuose, kuriuose yra teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos.  

2.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 

d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“, asmens, slaugančio vaiką (-us) (toliau – 

vaiką), slaugančio asmens išlaikymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(toliau – PSDF) biudžeto lėšų, kai pacientas ir slaugantis asmuo yra drausti PSDF biudžeto 

lėšomis arba Kauno klinikų generalinio direktoriaus nustatyta tvarka pateikia dokumentus, 

patvirtinančius, kad pacientas ir slaugantis asmuo yra kitos Europos Sąjungos šalies apdraustieji, 

ir:  

2.1. vaikui yra ne daugiau kaip treji metai; 

2.2. vaikas yra vyresnis nei trijų metų ir vaiko gydymas atitinka šias medicinines 

indikacijas slaugymui: 

2.2.1. sunki vaiko ligos eiga, patvirtinta gydytojo įrašais vaiko gydymo stacionare 

istorijoje; 
2.2.2. prieš ir po operacinis periodas; 
2.2.3. vaiko neįgalumas; 
2.2.4. vaiko elgesio ir psichikos sutrikimai, dėl kurių jis gali susižaloti pats ar pakenkti 

kitiems,  patvirtinti   gydančio gydytojo įrašais vaiko gydymo stacionare istorijoje; 
2.2.5. išreikštas hospitalizuoto vaiko sindromas, patvirtintas gydančio gydytojo įrašais 

vaiko gydymo stacionare istorijoje; 
2.2.6. sunki ir vidutinė vaiko būklė pradiniame pirminio diabeto periode motinos 

apmokymui (diabeto mokykla); 
2.2.7. epilepsija: generalizuoti, dažni epilepsijos priepuoliai; 
2.2.8. sunki ir vidutinė vaiko būklė dėl (pan)hipopituitarizmo, kai reikalinga pastovi 

pakaitinė hormonų terapija; 

2.2.9. sutrikusi vaiko raida. 

3. Kai slaugančio asmens išlaikymas nėra apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, tačiau 

asmuo pageidauja slaugyti Kauno klinikų pacientą ir tam yra sąlygos atitinkamame skyriuje, 

slaugančiojo asmens išlaikymas priskiriamas mokamai paslaugai ir asmuo, pageidaujantis slaugyti 

pacientą, privalo už ją sumokėti.  
 

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA 

 

4. Mokamas slaugančio asmens išlaikymo paslaugas vienam lovadieniui sudaro: 

4.1. asmens nakvynės paslaugų išlaidos ir maitinimas, kai slaugantis asmuo nėra draustas 

PSDF biudžeto lėšomis, o vaikui yra ne daugiau kaip treji metai arba vaiko gydymas atitinka nors 

vieną šiame įsakyme nurodytą medicininę indikaciją; 

4.2. asmens nakvynės paslaugų išlaidos ir maitinimas pasirinktinai, kai asmuo slaugo 

vaiką, kuris yra vyresnis nei trijų metų ir nėra nė vienos šiame įsakyme nurodytos medicininės 

indikacijos arba slaugo pilnametį asmenį: 



4.2.1.  asmuo, pageidaujantis slaugyti 4.2. punkte nurodytą pacientą, turi kreiptis į gydantį 

gydytoją, kad gautų leidimą slaugyti pacientą. Mokamos slaugančio asmens išlaikymo paslaugos 

leidžiamos teikti tik jei skyriuje yra sudaromos sąlygos slaugančiam asmeniui slaugyti pacientą 

(yra galimybė skirti stacionarią arba sudedamą lovą, slaugančio asmens buvimas netrukdytų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui kitiems pacientams ir kt.), o slaugantis asmuo 

sutinka laikytis skyriaus dienos režimo. 

4.2.2.  nepriklausomai nuo to, ar slaugantis asmuo yra draustas PSDF biudžeto lėšomis 

ar ne, išlaikymo paslaugų teikimo įkainiui yra taikomas Pridėtinės vertės mokestis. 

5. Registratūros darbuotojas ir (arba) gydantis gydytojas paciento stacionarizavimo dieną 

supažindina slaugantį asmenį su mokamų paslaugų teikimo tvarka ir teise bei galimybėmis 

paslaugas gauti nemokamai. Informuoja apie slaugančio asmens išlaikymo paslaugų kainas, 

Mokamų slaugančio asmens išlaikymo paslaugų teikimo sutikimo ir apmokėjimo formoje (toliau – 

Forma) (Aprašo priedas) pažymi mokamos paslaugos teikimo pagrindą ir pateikia pasirašyti 

slaugančiam asmeniui. Forma įdedama į paciento ligos istoriją.  

6. Skyriaus, kuriame teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, 

vyresnysis slaugytojas – slaugos administratorius paskutinę gydymo dieną Formą perduoda 

Ekonomikos ir planavimo tarnybos darbuotojui, kuris įrašo faktinį lovadienių, kai slaugomas 

asmuo slaugė pacientą, skaičių, suskaičiuoja galutinę išlaikymo paslaugos kainą, uždeda savo 

antspaudą ir pasirašo. Forma pateikiama pasirašyti slaugančiam asmeniui ir slaugantis asmuo 

nukreipiamas susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas į artimiausią kasą grynaisiais arba 

mokėjimo kortele. 

7. Suteikus mokamas paslaugas, gydantis gydytojas Stacionare gydomo asmens 

statistinėje kortelėje (Forma Nr. 066/a-LK) užpildo Mokamų paslaugų grafas, įrašydamas suteiktų 

mokamų paslaugų sumą. 
8. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas paslaugas Kauno klinikų Centrinėje kasoje, 

pinigus priėmęs darbuotojas patikrina, ar Formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento 

identifikavimo duomenys, paslaugų kainos, paciento ir ekonomisto parašai). Jei Forma užpildyta 

tinkamai, priima atsiskaitymą. Jei už paslaugas sumokėta grynaisiais pinigais, mokėtojui 

išduodamas kasos pajamų orderio kvitas. Jei atsiskaitoma banko kortele, mokėtojui išduodamas 

elektroninio kasos aparato ir banko kortelių skaitytuvo kvitai. Formoje pažymimi: apmokėjimo 

data, atitinkamo kvito numeris, suma, apmokėjimą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė. 

9. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas paslaugas Ambulatorinių padalinių 

registratūrose grynaisiais pinigais arba kortele, priėmęs pinigus registratūros darbuotojas, 

patikrina, ar Formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento identifikavimo duomenys, paslaugų 

kainos, paciento ir ekonomisto parašai). Jei Forma užpildyta tinkamai, registruoja paslaugų 

teikimo operaciją kasos aparatu. Jei už paslaugas sumokėta grynaisiais pinigais, mokėtojui 

išduodamas elektroninio kasos aparato kvitas. Jei atsiskaitoma banko kortele, mokėtojui 

išduodamas elektroninio kasos aparato ir banko kortelių skaitytuvo kvitai. Formoje pažymimi: 

apmokėjimo data, atitinkamo kvito numeris, suma, apmokėjimą priėmusio darbuotojo vardas ir 

pavardė. 

10. Užpildyta ir su apmokėjimo žyma esanti Forma įklijuojama į slaugyto paciento ligos 

istoriją, kopija lieka apmokėjimą priėmusioje registratūroje arba Centrinėje kasoje.  

11. Už paslaugas mokėjusiam asmeniui pageidaujant sąskaitos faktūros, asmuo yra 

nukreipiamas į Apskaitos ir biudžeto tarnybą. Apskaitos ir biudžeto tarnybos darbuotojas, 

vadovaudamasis slaugančio asmens pateiktais apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, išrašo 

sąskaitą faktūrą už suteiktas mokamas paslaugas. 

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokamų slaugančio asmens išlaikymo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašas ir kainos, reikalui esant arba pasikeitus paslaugų apmokėjimą reglamentuojantiems teisės 

aktams, gali būti atnaujinami, papildomi ir keičiami Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

įsakymu.  

___________________________



      
 Mokamų slaugančio asmens išlaikymo 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos aprašas  
 

 MOKAMŲ SLAUGANČIO ASMENS IŠLAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTIKIMO 

IR APMOKĖJIMO FORMA 

 

Slaugomo paciento vardas, pavardė .............................................................   Data ................................ ...............                        

Slaugomo paciento ligos istorijos Nr. ................................    

Esu supažindintas su mokamų paslaugų teikimo tvarka Kauno klinikose ir teise bei galimybėmis 

paslaugas gauti nemokamai. Esu informuotas, kad už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

kurios nėra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, 

apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei draudimo įstaigos, 

nes aš Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atitinku bent vieną iš žemiau išvardintų sąlygų 

(pažymėti mokamos paslaugos teikimo pagrindą): 
 

(X) Paslaugos teikimo pagrindas (pažymėti) 

 Slaugantis asmuo nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, o paciento gydymas nepriskiriamas 

būtinajai pagalbai 

 Slaugantis asmuo nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

nustatyta tvarka nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad yra kitos Europos Sąjungos šalies apdraustasis 

(mokama pacientui teikiant būtinąją medicinos pagalbą)   

 Slaugančio asmens išlaidos nėra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis, nes vaikui yra daugiau 

nei trys metai, o vaiko gydymas neatitinka Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakyme nurodytų galimų 

medicininių indikacijų slaugymui arba slaugomas pilnametis asmuo 
 

  Sutinku, kad man būtų suteiktos šios mokamos slaugančio asmens išlaikymo paslaugos ir sutinku 

savo lėšomis jas apmokėti.  

 ______________________________________________            

   (slaugančio asmens vardas, pavardė parašas)                  

 

Paslaugos pavadinimas 
Kaina su 

PVM, Eur 

Kaina be 

PVM, Eur 

Lovadienių 

skaičius 

Suma, 

Eur 

Slaugančio asmens išlaikymas su maitinimo paslauga (kai 

slaugantis asmuo nėra draustas PSDF biudžeto lėšomis, o 

vaikui yra mažiau nei trys metai arba vaiko gydymas 

atitinka medicinines indikacijas slaugymui)  

-  13,34 

   

Slaugančio asmens išlaikymas su maitinimo paslauga (kai 

vaikui yra daugiau nei trys metai, o vaiko gydymas 

neatitinka medicininių indikacijų slaugymui arba 

slaugomas pilnametis asmuo) 

15,55    - 

  

Slaugančio asmens išlaikymas be maitinimo paslaugos 

(kai vaikui yra daugiau nei trys metai, o vaiko gydymas 

neatitinka medicininių indikacijų slaugymui arba 

slaugomas pilnametis asmuo) 

13,73  - 

  

MOKĖTI IŠ VISO, EUR: 
 

 
         

_______________________________________                     ___________________________________                

     (slaugančio asmens vardas, pavardė parašas)                                                           (ekonomisto spaudas, parašas) 

        

Pastaba. Originalas įklijuojamas į ligos istoriją,, kopija lieka kasoje. 

........................................................................... 

(apmokėjimą priėmusio asmens  v. pavardė, parašas) 

 

Kvito numeris ........................Data................... 

Sumokėta suma ............................ 
Apmokėjimo spaudo vieta 



                                     PATVIRTINTA 

    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

    Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

    2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1287 

    2 priedas (atnaujinta 2021 10 07 V-1039) 

 

SLAUGANČIO ASMENS IŠLAIKYMO PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 
Lovadienio 

kaina 

1. 

Slaugančio asmens išlaikymas su maitinimo paslauga (kai slaugantis asmuo nėra 

draustas PSDF biudžeto lėšomis, o vaikui yra mažiau nei trys metai arba vaiko 

gydymas atitinka medicinines slaugymo indikacijas)* 

13,34 Eur (be 

PVM) 

2. 

Slaugančio asmens išlaikymas su maitinimo paslauga (kai vaikas yra vyresnis nei 

trijų metų, o vaiko gydymas neatitinka medicininių slaugymo indikacijų arba 

slaugomas pilnametis asmuo)* 

15,55 Eur (su  

PVM) 

3. 

Slaugančio asmens išlaikymas be maitinimo paslaugos (kai vaikas yra vyresnis 

nei trijų metų, o vaiko gydymas neatitinka medicininių slaugymo indikacijų arba 

slaugomas pilnametis asmuo)** 

13,73 Eur (su  

PVM) 

 

Pastaba: 

* taikoma vieno lovadienio bazinė kaina, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-841 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. 

birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir indeksuota 2021 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. V-2095 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo nr. V-

1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“. 

** taikoma vieno lovadienio bazinė kaina, atskaičius Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 

klinikų generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl ligonių maitinimo normų nustatymo“ 

priede Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir jų filialų maitinimo normos nustatytą Vaikus 

slaugančių asmenų maitinimo normą eurais per parą (1,82 Eur su PVM).  

 

___________________________ 


