
 
 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS 

KAUNO KLINIKŲ 

GENERALINIS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS 

TEIKIMO KAINŲ PATVIRTINIMO 
 

2019 m. gegužės 16 d.  Nr. V- 432 

Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. 

įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam 

suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais 

teisės aktais, susijusiais su duomenų teikimu ir apmokėjimu, bei įvertindamas informacijos apie 

pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo sąnaudas pagal paruoštus technologinius aprašus 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos), 

nuo 2019 m. birželio 1 d.:  

1. T v i r t i n u Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo kainas: 

1.1. Informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, 

paieška – 3,00 Eur (su PVM); 

1.2. Kopijavimo arba skenavimo paslauga (A4 formato 1 puslapis), rengiant informaciją 

apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas – 0,05 Eur (su PVM);  

1.3. Kopijavimo ir kopijos tvirtinimo paslauga (A4 formato 1 puslapis), rengiant 

informaciją apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas – 0,07 Eur (su PVM); 

1.4. Rašytinės informacijos (specialiai parengtas gydytojo išrašas) parengimo paslauga – 

16,88 Eur (su PVM); 

1.5. Dokumento išsiuntimo registruotu laišku paslauga – 3,00 Eur (su PVM); 

1.6. Dokumento išsiuntimo skaitmeniniu formatu paslauga (per Nacionalinę elektroninių 

siuntų pristatymo informacinę sistemą, elektroniniu paštu arba per Pacientų portalą) – 1,38 Eur 

(su PVM);  

1.7. Raštiškos informacijos paieška, duomenų subjektui pateikus pakartotiną paklausimą 

dėl informacijos apie su juo susijusių asmens duomenų tvarkymą – 13,20 Eur (su PVM); 

1.8. Pažymos dėl gimimo, gimdymo arba gydymo stacionare iš archyvinių dokumentų 

parengimo paslauga – 3,00 Eur (su PVM). 

2. N u r o d a u vyriausiajam finansininkui lėšas, gautas už informacijos apie pacientą ir 

jam suteiktas paslaugas, šiuo įsakymu patvirtintomis kainomis, atskaičius PVM, apskaityti 

Kauno klinikų Vystymo fondo sąskaitoje.  

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2015 m. 

gegužės 28 d. įsakymą Nr. V-536 „Dėl Dokumentų valdymo tarnybos paslaugų išlaidų 

apskaičiavimo technologinių aprašų ir kainų patvirtinimo“. 

4. Į p a r e i g o j u: 

4.1. Vykdomojo sekretoriato vadovą: 

4.1.1. organizuoti šiuo įsakymu patvirtintų mokamų paslaugų teikimą; 

4.1.2.  su šiuo įsakymu supažindinti vyriausiąjį finansininką, Archyvo ir Informacinių 

technologijų tarnybos vadovus, Ekonomikos ir planavimo tarnybos darbuotojus bei direktorių 

ekonomikai ir infrastruktūrai; 



4.2. Informacinių technologijų tarnybos vadovui skelbti šį įsakymą kartu su jo priedais 

Kauno klinikų tinklalapyje. 

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriui ekonomikai ir infrastruktūrai. 
 

 

Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
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