
 
   PATVIRTINTA 

    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

    Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

    2020 m. ......................d. įsakymu Nr...... 

    1 priedas 

 

PACIENTŲ MOKAMOS SAVITARNOS SKALBIMO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO, 

TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamos savitarnos skalbimo paslaugos (toliau - Paslaugos) organizavimo, teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos aprašas nustato Paslaugos organizavimo, teikimo bei apmokėjimo už suteiktas 

paslaugas tvarką Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno 

klinikos) Neonatologijos klinikoje stacionarizuotiems pacientams ir juos slaugantiems asmenims 

(toliau – Pacientai). 

2. Paslauga priskiriama mokamoms paslaugoms ir Pacientai privalo už jas sumokėti. 

Apmokėjimas vykdomas prieš Paslaugos teikimą. 

3. Paslauga teikiama kiekvieną dieną nuo 08:00 val. – iki 20:00 val. 

4. Pacientai savitarnos skalbykloje (patalpoje, kurioje stovi skalbyklė - džiovyklė) gali skalbti 

tik asmeninius skalbinius. Kauno Klinikų duota patalynė, rankšluosčiai ir kiti skalbiniai yra 

skalbiami tik Kauno klinikų Skalbykloje. 

 

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO, JŲ TEIKIMO TVARKA IR 

APSKAITA 
 

5. Pacientui pasiūloma arba Pacientas gali išreikšti pageidavimą gauti Paslaugą stacionarinio 

gydymo Kauno klinikų Neonatologijos klinikoje metu. 

6.  Neonatologijos klinikos vadovo paskirtas (-i) už Paslaugos organizavimą atsakingas (-i) 

asmuo (-enys) (toliau - Paslaugos administratorius/-iai)  supažindina Pacientą su šios paslaugos 

teikimo tvarka, kaina ir apmokėjimo būdais. 

7. Prieš teikiant Paslaugą, Pacientas susimoka už būsimą Paslaugą Paslaugos administratoriui 

grynaisiais pinigais arba banko kortele. Pacientui pageidaujant, už Paslaugą jis gali apmokėti 

pavedimu į Kauno klinikų banko sąskaitą Nr. LT707044060003369297 (esančią AB SEB banke): 

7.1. jei už Paslaugą sumokėta grynaisiais pinigais, mokėtojui išduodamas elektroninio kasos 

aparato kvitas; 

7.2. jei atsiskaityta banko kortele - mokėtojui išduodamas elektroninio kasos aparato ir banko 

kortelių skaitytuvo kvitai. 

8.  Sumokėjęs už Paslaugą, Pacientas Paslaugos administratoriui pateikia elektroninio kasos 

aparato kvitą/pavedimo kopiją atsiunčia Paslaugos administratoriui jo nurodytu elektroninio pašto 

adresu.  

9. Už paslaugas mokėjusiam Pacientui pageidaujant sąskaitos faktūros, jis yra nukreipiamas į 

Apskaitos ir biudžeto tarnybą. Apskaitos ir biudžeto tarnybai Pacientas turi pateikti apmokėjimą 

patvirtinančius dokumentus. 

10. Lėšos, gautos už mokamų Pacientų savitarnos skalbimo paslaugų teikimą, yra apskaitomos 

Neonatologijos klinikos specialiųjų lėšų sąskaitoje ir paskirstomos pagal Kauno klinikų generalinio 

direktoriaus įsakymus, reglamentuojančius mokamų paslaugų lėšų apskaitą. 

11. Paslaugos administratorius (-iai): 

11.1. veda laisvos formos Paslaugų žurnalą, į kurį įtraukia Paciento mokėjimą patvirtinančius 

duomenis (kvito/pavedimo numerį, apmokėjimo datą ir sumą), planuoja skalbimo pradžios laiką; 

11.2. už Paslaugą sumokėjusį Pacientą palydi iki savitarnos skalbyklos, atrakina patalpą, 

išduoda skalbimo priemonę ir įjungia skalbyklę – džiovyklę, suderinęs su pacientu, nustato 

atitinkamą skalbinių skalbimo – džiovinimo programą. Skalbimo metu patalpa yra užrakinama. 

Pasibaigus skalbimo – džiovinimo procesui, įleidžia į patalpą Pacientą; 



11.3. nuolat seka Paslaugai suteikti reikalingų skalbimo priemonių bei popierinių 

rankšluosčių likučius ir, kai reikia, juos užsako iš Neonatologijos klinikos specialiųjų lėšų; 

11.4. vykdo įrenginio priežiūrą ir informuoja atsakingus darbuotojus apie įrangos gedimą.  

12. Savitarnos skalbyklos patalpoje esančių aplinkos paviršių ir įrenginių valymas bei 

priežiūra turi būti atliekama pagal Kauno klinikų nustatytą tvarką. 

13. Apskaitos ir biudžeto tarnyba Neonatologijos klinikos administratoriui siunčia duomenis 

apie už Paslaugą surinktų lėšų sumą per praėjusį mėnesį. 

14. Neonatologijos klinikos administratorius periodiškai, bet ne rečiau nei kartą per ketvirtį, 

atlieka patikrinimą, ar tinkamai pildomi Paslaugų registracijos žurnalas, ar įrašai atitinka faktinį 

patikrinimo metu esantį skalbimo priemonių likutį, ar sutampa Paslaugų registracijos žurnale 

nurodytas skalbimų kiekis su Apskaitos ir biudžeto tarnybos nurodyta surinktų lėšų suma. Apie 

nustatytus neatitikimus administratorius informuoja Neonatologijos klinikos vadovą. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Jeigu dėl netinkamo vykdymo buvo sugadintas, sunaikintas Kauno klinikų turtas ar 

pažeisti Kauno klinikų turtiniai interesai, padarytas žalos dydis nustatomas ir ji atlyginama 

vadovaujantis Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-433 

„Dėl tyrimų dėl turtinės žalos nustatymo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16. Pacientų mokamų savitarnos skalbimo paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo 

tvarka bei kainos tvirtinamos, papildomos ir keičiamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymais.  

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
     


