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ĮSAKYMAS 
DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2014 m. sausio 6 d. Nr. V-10 
      Kaunas 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo, jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir 
apmokėjimo tvarkos“ bei siekdamas atnaujinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
viešosios įstaigos Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) mokamų paslaugų teikimą 
reglamentuojančius dokumentus,  

1. T v i r t i n u:   
1.1. mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą (1 priedas); 
1.2. prašymo gydytis savo lėšomis įsigytomis medicinos priemonėmis ir / ar medikamentais 

išimties tvarka formą (2 priedas). 
2. Į s a k a u: 
2.1. Profilinių klinikų ir filialų vadovams: 
2.1.1. užtikrinti, kad už visus medikamentus ir / ar medicinos priemones, reikalingas 

paslaugoms, apmokamoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, suteikti, iš pacientų 
nebūtų reikalaujama papildomų priemokų ar šių priemonių įsigijimo savo lėšomis, išskyrus atvejus, 
kai tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai; 

2.1.2. užtikrinti, kad pacientai būtų supažindinti su mokamų paslaugų teikimo tvarkos 
aprašu, iškabinant informaciją padalinio skelbimų lentoje pacientų priėmimo / registravimo vietose; 

2.1.3. pasirašytinai supažindinti gydytojus su šiuo įsakymu ir užtikrinti jo vykdymą. 
2.2. Informacinių technologijų tarnybos vadovui Giedriui Leimonui šiuo įsakymu patvirtintą 

mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą skelbti Kauno klinikų interneto svetainėje. 
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2012 m. vasario 

14 d. įsakymą Nr. V-126 ,,Dėl mokamų paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo“. 
4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktorei valdymui ir plėtrai dr. Daivai 

Pentiokinienei. 
 

 
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
LSMUL Kauno klinikų 
generalinio direktoriaus 
2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.V-10 
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MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS 

APRAŠAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokamoms paslaugoms priskiriamos: 
1.1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos - tai paslaugos, kurių išlaidos 

nekompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, t.y.: 
1.1.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. liepos 30 d įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 
priskirtos prie mokamų paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose bei nurodytos šio ministro įsakymo 1 priede; 

1.1.2. paslaugos, teikiamos neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu; 
1.1.3. paslaugos teikiamos pacientams, atvykusiems be pirminės asmens sveikatos 

priežiūros ar gydytojo specialisto siuntimo. Jeigu pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo 
išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;  

1.1.4. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos 
paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) 
gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu 
pacientą gydančiam gydytojui; 

1.1.5. paslaugos, teikiamos pacientams turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 
nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą ar privačių gydytojų siuntimą; 

1.1.6. paslaugos, kurioms asmens sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų 
limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra 
paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o 
apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, 
sutinka pats už ją susimokėti. 

1.1.7. paslaugos, teikiamos užsienio šalių nuolatiniams gyventojams, jei už jiems suteiktas 
paslaugas neapmoka teritorinės ligonių kasos. 

1.2. Dalinai mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 
1.2.1. paslaugos, kai pacientas savo iniciatyva, rekomendavus gydančiam gydytojui 

pasirenka brangesnius vaistus ir / ar medicinos pagalbos priemones, negu yra taikomi pagal 
nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju pacientas privalo apmokėti nemokamai skiriamų ir 
paciento pasirenkamų, brangiau kainuojančių vaistų ir / ar medicinos pagalbos priemonių kainų 
skirtumą; 

1.2.2. odontologinės paslaugos, kurias teikiant pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, 
besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, 
bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia 
gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už 
plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių 
medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas. 

1.3. Prie mokamų paslaugų taip pat priskiriamos nemedicininės paslaugos (pagerintų 
sąlygų, transporto, kopijavimo, radiologinių tyrimų vaizdų kopijų pagaminimo, bei kitos 
paslaugos). 

2. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams būtinosios medicinos pagalbos 
paslaugos teikiamos nemokamai. Po pirminės paciento apžiūros nustačius, kad būtinoji pagalba 
pacientui nereikalinga, kitos paciento pageidavimu skubios pagalbos skyriuose teikiamos paslaugos 
yra mokamos.  
 



 
 

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA 
 

3. Mokamų paslaugų kainos ir jų nustatymo tvarka yra tvirtinamos Kauno klinikų 
Generalinio direktoriaus įsakymais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintomis paslaugų kainomis ir jų nustatymo tvarka.  

4. Gydantis gydytojas prieš pradedant gydymą pacientams suprantama forma paaiškina apie 
jų sveikatos būklę, ligos diagnozę, eigą, alternatyvius tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, 
komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 
paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo tyrimo ar gydymo metodo, kurį jis gali gauti 
nemokamai; 

5. Registratūros darbuotojas ir / ar gydantis gydytojas supažindina dėl mokamų asmens 
sveikatos priežiūros ir / ar nemedicininių paslaugų besikreipiantįjį pacientą su mokamų paslaugų 
teikimo pagrįstumu, tvarkos reikalavimais ir kainomis, informuoja apie galimybę pacientui būtinas 
paslaugas gauti nemokamai. Užpildo ir pateikia pacientui pasirašyti Kauno klinikų generalinio 
direktoriaus įsakymu, reglamentuojančiu atitinkamas mokamas paslaugas, patvirtintą prašymą 
apmokėti už mokamas paslaugas, nurodant paslaugų / priemonių pavadinimus, kiekius bei jų 
kainas.  

6. Tuo atveju jei pacientas pageidauja įsigyti brangiau kainuojančius vaistus ir / ar 
medicinos priemones, gydantis gydytojas užpildo Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu 
patvirtintą prašymo sumokėti už brangiau kainuojančius medikamentus ir medicinos priemones 
formą bei, suderinęs su skyriaus vyresniąja slaugytoja – slaugos administratore ir jai įrašius kainų 
skirtumą, pateikia pasirašyti pacientui. Tačiau:  

6.1. ne Kauno klinikų Vaistinėje pacientų lėšomis įsigytų medikamentų (išskyrus 
kompensuojamuosius ir / ar skiriamų kitam lydinčiam susirgimui (ligai) gydyti) ir medicinos 
priemonių (išskyrus kitam lydinčiam susirgimui (ligai) gydyti) naudojimas pacientų gydymui yra 
neleistinas;  

6.2. išimtinais, skubios pagalbos teikimo atvejais, kada reikiamos medicininės priemonės 
ar medikamentų nėra Kauno klinikų Vaistinėje ir apie tai informavus administraciją (ne darbo laiku 
-  budintį už administraciją), laikinai, kol bus užtikrintas jų pristatymas į Kauno klinikų Vaistinę, 
galima naudoti pacientų lėšomis įsigytas reikiamas medicinines priemones ar medikamentus;  

6.3. išimtinais, planinės pagalbos teikimo atvejais, kada reikiamos medicininės priemonės 
ar medikamentų nėra Kauno klinikų Vaistinėje ir kol bus užtikrintas jų įsigijimas, gydantis 
gydytojas pateikia pacientui užpildyti Kauno klinikų generalinio direktoriaus šiuo įsakymu 
patvirtintą prašymo gydytis savo lėšomis įsigytomis medicinos priemonėmis ir / ar medikamentais 
išimties tvarka (2 priedas) ir gavus raštišką administracijos sutikimą, laikinai, galima naudoti 
pacientų lėšomis įsigytas reikiamas medicinines priemones ar medikamentus.  

7. Dalinai mokamos odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikiant 
pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai 
remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus 
atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines 
priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas teikiamos 
Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.  

8. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas moka patys pacientai ar jų atstovai 
arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.  

9. Už mokamas paslaugas atsiskaitoma Kauno klinikų bei filialų kasose arba ambulatorinių 
padalinių registratūrose esančiose kasose grynais pinigais arba kortele. Apmokėjus už paslaugas, 
mokėtojui yra išduodamas kasos pajamų orderis arba kvitas. Pageidaujant, kad už paslaugas būtų 
išrašyta sąskaita faktūra, mokėtojas su apmokėjimą įrodančiu dokumentu nukreipiamas į Kauno 
klinikų Apskaitos ir biudžeto tarnyba.  

10. Neatlikus gydymo plane numatytų mokamų paslaugų, už paslaugą sumokėti pinigai 
pacientui yra grąžinami. Pacientas, pageidaujantis susigrąžinti pinigus, privalo Kauno klinikų 
Dokumentų valdymo skyriui pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas paciento atsiskaitomosios 



sąskaitos numeris, į kurią turėtų būti pervesti pinigai, ir kasos kvitą. Prašymas turi būti patvirtintas 
gydančio gydytojo nurodant, kad paslauga nebuvo suteikta.  

11. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas, jų pagrįstumą bei sumą 
pažymimi asmens sveikatos istorijoje ar gydymo stacionare ligos istorijoje apmokėjimą 
patvirtinančiu spaudu ar įklijuojant Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos 
prašymo formos kopiją.  

12. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje sąskaitoje. 
 

__________________ 
 



PATVIRTINTA 
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PACIENTO PRAŠYMAS GYDYTIS SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTOMIS PRIEMONĖMIS IR / AR 

MEDIKAMENTAIS IŠIMTIES TVARKA 
 

Aš gydančio gydytojo (įrašyti gydytojo vardą, pavardę) ___________________man suprantamai 
esu informuotas (-a) apie ligos diagnozę, alternatyvius gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, 
šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mano apsisprendimui 
sutikti ar atsisakyti siūlomo tyrimo ir / ar gydymo.  

Aš esu informuotas (-a) ir suprantu, kad gydymo ir / ar tyrimo metu Kauno klinikose 
medicinos priemonių ir / ar medikamentų išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis. Man paaiškinta, kad Kauno klinikose aš galiu gauti šias medicinos 
priemones ir / ar medikamentus nemokamai, (įrašyti medicinos priemonių ir / ar medikamentų pavadinimą, 
kiekį ir kitą informaciją) _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ ir, kad 
tyrimas ir / ar gydymas man gali būti atliktas nemokamai man paskirtu laiku. 

Aš suprantu, kad turiu teisę į nemokamą, VLK apmokamą tyrimą ir / ar gydymą, man paskirtu 
laiku, tačiau savo iniciatyva pasirenku ir sutinku apmokėti už mano pasirinktas, gydančio gydytojo 
rekomenduotas medicinos priemones ir / ar medikamentus.  
 

AŠ ATSISAKAU NEMOKAMŲ, VLK APMOKAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ IR / 
AR MEDIKAMENTŲ.  

 
Suprantu, kad už mano lėšomis įsigytas medicinos priemones ir / ar medikamentus nebus 

išmokama jokia kompensacija. 
 
 

Data:......................     Pacientas:........................................................ 
                                            (vardas, pavardė, parašas) 
 
 
 
 

Data:.....................   Gydytojas:....................................................... 
                                                    (spaudas, parašas) 
 
 
 
 
 

Data:.....................  Direktorius medicinai ir slaugai ar jo įgaliotas  
 

atitinkamos koordinavimo tarnybos vadovas:  
 
 
                  ....................................................... 

                                                    (spaudas, parašas) 
 
 
 


