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VŠĮ ROKIŠKIO PASPC 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA 
 

Eil. 

Nr. 

Mokamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

Mokėtojas Teisės aktai, reglamentuojantys 

mokėjimą 

Paslaugos kainą reglamentuojantys teisės 

aktai 

1. Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos  

(išskyrus būtinąją pagalbą) 

Pacientai, nedrausti 

privalomuoju sveikatos 

draudimu. 

 

Pacientai, drausti 

sveikatos draudimu, bet 

pasirinkę kitą pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą. 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

draudimo įstatymas. 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 

d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių 

kainų patvirtinimo“ bei vėlesni jo 

pakeitimai ir papildymai. 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1996 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 178 

„Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“. 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas                          

Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo 

Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo 

apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ 

 

2.  Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, 

reglamentuoti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos tikrinimų 

sveikatos priežiūros įstaigose“: 

 vairuotojų; 

 norinčių įsigyti civilinį 

ginklą; 

 vykstančių į užsienį; 

 norinčių pradėti dirbti ar 

dirbančių galimos profesinės 

rizikos sąlygomis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientas ar darbdavys 

Pacientas 

 

Pacientas 

 

Pacientas ar darbdavys 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 

d. įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos“  bei 

vėlesni jo pakeitimai ir papildymai 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 

d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių 

sveikatos tikrinimų sveikatos 

priežiūros įstaigose“, bei vėlesni jo 

pakeitimai ir papildymai 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 

„Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos“ bei vėlesni jo pakeitimai ir 

papildymai 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos 2008-12-09 raštas  

Nr. 10-(13.7-281)-7296 „Dėl mokamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo 

taikymo“ 

 

 



Eil. 

Nr. 

Mokamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

Mokėtojas Teisės aktai, reglamentuojantys 

mokėjimą 

Paslaugos kainą reglamentuojantys teisės 

aktai 

  norinčių pradėti dirbti ar 

dirbančių tomis sąlygomis, 

kuriose leidžiama dirbti tik iš 

anksto pasitikrinusiems ir 

periodiškai besitikrinantiems 

sveikatą dėl užkrečiamųjų 

ligų 

 

Pacientas ar darbdavys 

 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas                   

Nr. V-1393 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. 

įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos 

tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 

pakeitimo“ 

3. Profilaktiniai skiepijimai, 

neįeinantys į patvirtintą privalomą 

profilaktinių skiepų kalendorių ir 

būtinosios medicinos pagalbos 

sąrašą (pasiutligė, stabligė, ypač 

pavojingos infekcijos) 

Pacientas ar darbdavys Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 

29 d. įsakymas Nr. V-955 „Dėl 

Lietuvos Respublikos vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendoriaus 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 

d. įsakymas Nr. 474 „Dėl 

imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 

d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl 

darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio 

lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 474 

„Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1996 m. kovo 29 d. įsakymas  

Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ 

4. Sunaudotos plombinės medžiagos, 

(laikinoji, šakninė, pamušalinė ir 

nuolatinė plomba), vienkartinės 

odontologinės priemonės, 

medžiagos, vaistai, dezinfekcinės 

medžiagos,  teikiant odontologijos 

paslaugas 

Visi pacientai, išskyrus 

vaikus iki 18 metų ir 

gaunančius socialinę 

pašalpą asmenis, kurie 

pateikia socialinės 

paramos skyriaus 

pažymą. 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 

d. įsakymas Nr. 357 „Dėl mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, bei 

vėlesni jo pakeitimai ir papildymai 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas  

Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos“, bei vėlesni jo pakeitimai 

ir papildymai 

 



Eil. 

Nr. 

Mokamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

Mokėtojas Teisės aktai, reglamentuojantys 

mokėjimą 

Paslaugos kainą reglamentuojantys teisės 

aktai 

5. Dantų rentgenogramos Pacientai nedrausti 

sveikatos draudimu 

 

 

 

Pacientai, pasirinkę kitą 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigą 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

draudimo įstatymas 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 

d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių 

kainų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1996 m. kovo 29 d. įsakymas  

Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų  kainyno 

patvirtinimo“ 

 

6. Tyrimai, kurie neįeina į šeimos 

gydytojo medicinos normą ir nėra 

atskirai apmokami iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 

biudžeto 

Pacientas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 

d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių 

kainų patvirtinimo“ 

 

Lietuvos medicinos norma  

MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1996 m. kovo 29 d. įsakymas  

Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas                          

Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo 

Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo 

apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ 

7. Greitosios medicinos pagalbos 

brigados budėjimas masiniuose 

renginiuose ir varžybose 

Užsakovas  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1996 m. kovo 29 d. įsakymas  

Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas                          

Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo 

Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo 

apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“ 



Eil. 

Nr. 

Mokamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos 

Mokėtojas Teisės aktai, reglamentuojantys 

mokėjimą 

Paslaugos kainą reglamentuojantys teisės 

aktai 

8. Antropometrinių duomenų 

įvertinimas kūno masės 

analizatoriumi 

Pacientas Lietuvos Respublikos  

Sveikatos sistemos įstatymas 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos                      

2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas                          

Nr. TS-227 „Dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų 

paslaugų kainų patvirtinimo“ 

 

 

PASTABA. Su mokamų paslaugų kainomis galima susipažinti registratūroje, gydytojo kabinete, profilaktinių sveikatos tikrinimų kabinete ar 

įstaigos internetinėje svetainėje www.rokiskiopaspc.lt  

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rokiskiopaspc.lt/
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VŠĮ ROKIŠKIO PAPSC 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA  
 

Eil. 

Nr. 

Mokamos  

nemedicininės paslaugos 

Teisės aktai, reglamentuojantys mokėjimą Paslaugos kainą reglamentuojantys teisės aktai 

1. Informacijos apie paciento sveikatą 

ir jam suteiktas paslaugas teikimas: 
  

1.1. Rašytinės informacijos teikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro             

2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl rašytinės 

informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir 

jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos                      

2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-227 „Dėl 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro teikiamų mokamų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ 

1.2. Medicinos dokumentų kopijų 

darymas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro             

2011 m. liepos 1 d. įsakymas  Nr. V-658 „Dėl paciento 

teisės susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose 

tinkamo įgyvendinimo“ 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos                      

2014 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. TS-227 „Dėl 

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

centro teikiamų mokamų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ 

2. Prisirašymas pas pirminės asmens 

sveikatos priežiūros gydytoją 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro             

2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų 

prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų tvarkos“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl 

gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ 

 

PASTABA. Paslaugos teikiamos atskirais VšĮ Rokiškio PASPC direktoriaus įsakymais nustatyta šių paslaugų teikimo tvarka. 

____________________ 

 


