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MOKAM Ų ASMENS SVEIKATOS PRIEŽI ŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR 
APMOK ĖJIMO TVARKA VŠ Į ARIOGALOS PSPC 

 
 
I. Mokamos paslaugos. 

1. VšĮ Ariogalos PSPC mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 
vadovaujantis mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka 
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 
357, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 794 
redakcija. 
 2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 
V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir 
apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir 
bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir 
apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros 
įstaigose“, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, VšĮ Ariogalos sveikatos 
priežiūros įstaigoje prisirašiusiems gyventojams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali 
būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų. 
Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos 
pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 
„Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei 
masto patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 55-1915) yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams 
(visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju 
sveikatos draudimu ir neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą) ir yra nemokamos. 
 3. VšĮ Ariogalos PSPC turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo ir apmokėjimo tvarką (toliau – Tvarka) teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti. 
Mokamoms paslaugoms, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš: 

3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų; 
3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;  
3.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų 

sveikatos programoms finansuoti. 
 4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 

(darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.). 
 5. Pacientams, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, VšĮ Ariogalos 

PSPC  suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.  
6. Pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo 

iniciatyva pasirinkę papildomas ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, 
medicinos pagalbos priemones, procedūras, už jas moka.  
 7. Mokamos paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse 
nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka. 

8. Mokami atliekami skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepų kalendorių. Kainą sudaro 
perkamos vakcinos kaina ir paslaugos kaina. 



 

 
 

9. Įstaiga teikia odontologinės priežiūros paslaugas. Apdraustieji (išskyrus vaikus ir 
asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose 
skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą 
savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, 
odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, 
vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas, 
patvirtintas 2012-06-05 direktoriaus įsakymais Nr. 01-11-42,01-11-43. 

10. Sveikatos apsaugos ministerijos numatyti įkainiai: 
- už kompensuojamųjų vaistų pasus (lėšos pervedamos Ligonių kasoms); 
- už asmens įrašymą į įstaigos sąrašus. 
11. Mokamos paslaugos, neįeinančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą – 

tyrimai atliekami kitų įstaigų laboratorijose, į kurias transportuojami paciento ėminiai pagal sutartis 
su tomis laboratorijomis.  
 12. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras įstaiga gali teikti tik užtikrinusios, kad šias 
paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje 
užregistruoti pacientai. 

II. Apmok ėjimo tvarka: 
13. Suteiktos mokamos paslaugos, apmokamos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos 1996 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 35-891), LR SAM 1996 m. 
kovo 26 d. įsakymu Nr.178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 35-892), LR SAM 2000 gegužės 31 d. įsakymu Nr. 
301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365) bei vėliau patvirtintais LR SAM kainynų pakeitimais ir VšĮ 
Ariogalos PSPC direktoriaus įsakymais. 
 14. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, pacientus aptarnaujantis 
personalas privalo: 

14.1. informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje 
nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą šio įsakymo 2 
priede; 

14.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose 
patvirtintų parašu; 
  

15. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame 
nurodoma: 

15.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo; 
15.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;  
15.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data. 
16. už mokamas paslaugas pacientai moka įstaigos registratūroje. 
17. už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir 

pan.) nurodoma paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos 
dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) numeris. Jeigu minėtos 
informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta 
sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.  

18. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra 
laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas 
sumokėjusiam asmeniui.  

19. Teikiant mokamas paslaugas gydymo įstaiga privalo į Privalomojo sveikatos draudimo 
informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  

20. Mokamų paslaugų  įstaigoje teisėtumą ir pagrįstumą turi teisę vertinti ir kontroliuoti: 
20.1. sveikatos priežiūros įstaigų steigėjas Raseinių savivaldybė; 
20.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos, vykdydama teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (tinkamumo) ir 
prieinamumo valstybinę kontrolę ir ekspertizę; 

20.3. Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos: 



 

 
 

20.3.1. vykdydamos LNSS įstaigų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
(tinkamumo) ir prieinamumo valstybinę kontrolę; 

20.3.2. spręsdamos ginčus tarp draudžiamųjų ir LNSS įstaigų dėl pacientui suteiktų iš PSDF 
biudžeto apmokamų paslaugų. 

21. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako įstaigos vadovas ar kiti už 
tai atsakingi darbuotojai. 
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