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MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo 

sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. 

2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Viešojoje įstaigoje Neringos pirminės 

sveikatos priežiūros centre (toliau – Neringos PSPC) teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, 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“ bei kitais teisės aktais. 

3. Neringos PSPC teikiamos paslaugos yra mokamos, jei jų išlaidų 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. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas skelbiama įstaigoje matomoje vietoje 

bei įstaigos interneto svetainėje adresu www.neringospspc.lt 
 

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

5. Asmuo, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į Neringos PSPC registratūrą 

(Juodkrantėje – į sveikatos priežiūros specialistą), kur jam suteikiama išsami informaciją apie 

paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti. 

6. Po poliklinikinio skyriaus darbo valandų asmuo kreipiasi tiesiogiai į tuo metu dirbantį asmens 

sveikatos priežiūros specialistą (toliau – specialistai). 

7. Kai iš paciento pateiktos pirminės informacijos apie savo sveikatos būklę specialistui kyla 

sunkumų įvertinti būtinosios medicinos pagalbos poreikį, informaciją apie mokamą paslaugą 

pacientui teikia tas specialistas, pas kurį pacientas nukreipiamas, ir kuris, įvertinęs jo sveikatos būklę, 

nustato, kad paslauga neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų. 

8. Paaiškėjus, kad konkrečią asmens sveikatos priežiūros paslaugą pacientas Neringos PSPC gali 

gauti nemokamai (pavyzdžiui, kreipiantis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs poreikį, skirtų 

reikiamus tyrimus nemokamai, ar, esant indikacijoms, išrašytų siuntimą pas gydytoją specialistą, 

kuris skirtų ir reikiamus tyrimus, ir pan.), tačiau renkasi mokamą paslaugą, specialistas, į kurį 

pacientas kreipėsi, suteikia informaciją apie paslaugą, jos atlikimo procedūrą, kainą, atsiskaitymo už 

ją tvarką ir užpildo Neringos PSPC informacinę sistemą, kurioje įrašo paciento duomenis, paslaugos 

duomenis ir teikia pacientui pasirašyti Paciento informavimo ir valios pareiškimo lapą (1 priedas). 

9. Apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos kvitas, pinigų priėmimo kvitas, 

atsiskaitant mokėjimo kortele – banko elektroninio kortelių skaitytuvo kvitas. Pacientui pageidaujant, 

išrašoma sąskaita-faktūra. 

10. Mokamos paslaugos pacientams pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą.  

11. Duomenys apie mokamos paslaugos apmokėjimą išsaugomi Neringos PSPC informacinėje 

sistemoje. 

  



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento 

rašytinis prašymas ir specialisto rašytinis patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. 

13. Lėšos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos vadovaujantis teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


