
PATVIRTINTA 
    VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir 
    geriatrijos centro direktoriaus 
    2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-40 

 
 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO 
SUTARTIS Nr. MS-___ 

 
202__ m. ______________ d. 

Šiauliai 
 

Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, kodas 145378272, adresas Vilniaus 
g.125, Šiauliai, toliau vadinamas Paslaugų teikėju, atstovaujamas direktorės Ingos Tamosinaitės, ir 
_________________ gimimo data ____________, gyv. __________ g., __________, toliau vadinamas 
Klientu sudarė šią sutartį:                                                                             (adresas)                              (miestas) 

 
 SĄVOKOS: 
1. Asmuo – asmuo, kuriam suteikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 
2. Klientas – asmens globėjas, atstovas pagal įstatymą, kuris atstovauja asmens interesus.  
 
SUTARTIES DALYKAS: 
3. Paslaugos teikėjas aptartam laikui įsipareigoja suteikti asmeniui mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas (toliau - Paslaugos) suteikiant jam vietą palatoje, maitinimą, gydytojo, bendrosios 
praktikos slaugytojo, slaugytojo padėjėjo ir kt. priežiūrą, o Asmuo arba Klientas įsipareigoja už suteiktas 
Paslaugas sumokėti pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas. Mokamos paslaugos nesuteikia pirmenybės 
ar kitokių papildomų paslaugų prieš suteikiamas paslaugas, kurios apmokamos iš PSDF lėšų. 

 
PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS: 
4. Asmuo ar Klientas, dėl Paslaugų teikimo kreipiasi į Paslaugos teikėją su prašymu. Nesant 

galimybės suteikti Paslaugas pageidaujamu laiku, Asmenys registruojami į eilę.  
5. Asmuo atvyksta turėdamas: 
5.1. Asmens dokumentus (Asmens, kuriam bus teikiama paslauga ir Kliento sudariusio sutartį); 
5.2. Išrašą iš medicininių dokumentų F Nr.027/a, kur šeimos gydytojas (bendrosios praktikos 

gydytojas) aprašo asmens sveikatos būklę, kraujo, šlapimo ir kitus tyrimus, jam nustatytas somatinių ligų 
diagnozes (ne visada); 

 
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS: 
6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
6.1. teikti Paslaugas kokybiškai ir kvalifikuotai, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias. 
6.2. nedelsiant informuoti Asmenį ar Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti 

Paslaugos teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas. 
6.3. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjo 

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti Paslaugas. 
6.4. Paslaugos teikėjas turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų, Asmens ar Kliento nurodymų, jeigu 

pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl Asmens ar Kliento interesų ir jeigu Paslaugos teikėjas iš anksto 
negalėjo su Asmeniu ar Klientu susiderinti. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas privalo pranešti Asmeniui ar 
Klientui apie nukrypimus, kai tik atsiranda galimybė. 

7. Asmuo ar Klientas įsipareigoja: 
7.1. Paslaugos teikėjui ketinant ar teikiant Paslaugas bendradarbiauti su pastaruoju bei sudaryti jam 

visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti. 
7.2. Paslaugos teikėjui suteikti visą informaciją bei dokumentus, kurie yra būtini Paslaugoms teikti. 
7.3. Užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį būtų galimybė susisiekti su Klientu telefonu (jei 

asmenį atstovauja Klientas). 
7.4. Laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas. 
7.5. Nė viena šalis neturi teisės perleisti trečiajai šaliai visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 

be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 



 
PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA: 
8. Asmuo ar Klientas moka Paslaugos teikėjui ______ Eur sumą už vieną lovadienį (pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu V-1145 „Dėl aktyviojo 
gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių 
išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų 
ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo” su pakeitimais 
nustatytus įkainius). Pasikeitus paslaugos įkainiui, vieno lovadienio kaina perskaičiuojama atitinkamai nuo 
tos dienos, kada pakeičiama asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazinė kaina. 

9. Asmuo ar Klientas įsipareigoja sumokėti už Paslaugos teikimą Paslaugos teikėjui pavedimu į banko 
sąskaitą.  

10. Asmuo ar Klientas atsiskaito Paslaugos teikėjui vienu iš žemiau išvardintų būdų: 
10.1. sumoka už suteiktas Paslaugas (praėjusį mėnesį) iki 25 einamojo mėnesio dienos, pagal išrašytą 

sąskaitą – faktūrą, o pacientui išvykus iš Centro per 5 darbo dienas; 
10.2. Asmuo ar Klientas, atsiskaito pavedimu, sumoka į Paslaugos teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą: 

LT73 7300 0100 0240 6476, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, nurodydamas Asmens vardą, pavardę, 
laikotarpį ir sąskaitos faktūros numerį. 

11. Keičiantis Paslaugos įkainiui Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti sutarties 8 punktą. 
  
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ: 
12. Už netinkamai suteiktas paslaugas Paslaugos teikėjas atsako įstatų nustatyta tvarka. 
13. Asmuo ar Klientas uždelsęs atsiskaityti už Paslaugas ilgiau nei 15 kalendorinių dienų privalo 

Paslaugos teikėjui mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, 
skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos.  
 

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS: 
14. Sutartis galioja nuo 202_ m. _____________ d. iki 202___ m. ___________ ___ d. Sutartis 

pratęsiama tik abipusiu raštišku susitarimu, jei nei viena iš šalių nepareiškia noro sustabdyti sutarties 
galiojimo. Tokių pratęsimų skaičius nėra ribojamas. 

15. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienašališkai dėl esminių sutarties pažeidimų prieš 
10 dienų pranešus apie tai kitai šaliai. 

 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 
16. Asmuo ar Klientas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs su „Viešosios įstaigos 

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
aprašu“. Taip pat patvirtina, kad buvo išsamiai informuotas apie planuojamas teikti paslaugas, jų teikimo 
sąlygas bei gavo kitokią jį dominančią informacija, turinčią įtakos apsisprendimui dėl sutarties sudarymo 
ir ši informacija jam yra suprantama, taip pat yra supažindintas su mokamų paslaugų kainomis, kurios 
taikomos Paslaugų teikėjui teikiant šias paslaugas. 

17. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusiu derybų keliu, nepavykus išspręsti 
kreipiantis į teismą. 

18. Sutartis gali būti papildyta, pakeista abiejų šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama 
šios Sutarties dalis. 

19. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas 
sutarties egzempliorius perduodamas Paslaugos teikėjui, kitas – Asmeniui ar Klientui.   

 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS: 
   20. Klientas žino ir supranta, kad jo ir Asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarkys šios sutarties 
sudarymo ir vykdymo bei mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, buhalterinės apskaitos, 
raštvedybos tikslais. Klientas supranta, kad Paslaugų teikėjas gali tvarkyti jo ir Asmens duomenis ir kitais 
tikslais, jeigu to prireiktų Paslaugų teikėjui siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus 
reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo interesų apsaugos.  

21. Paslaugų teikėjas Kliento ir Asmens duomenis tvarkys remdamasis sutarties sudarymo ir vykdymo 
pagrindais, pavestos užduoties viešojo intereso labui vykdymu, Paslaugų teikėjo teisėtais interesais bei 
teisės aktų įpareigojimų vykdymu. Specialios kategorijos Asmens duomenis apie sveikatą  

22. Paslaugų teikėjas tvarkys remdamasis gyvybinių duomenų subjekto interesų apsaugos, sveikatos 
priežiūros paslaugų ir gydymo teikimo pagrindais, taip pat jei toks tvarkymas bus būtinas siekiant pareikšti, 
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Klientas supranta, kad asmens duomenų pateikimas yra 



numatytas teisės aktuose ir yra būtinas siekiant sudaryti ir vykdyti šią sutartį, o nepateikus asmens duomenų 
sveikatos priežiūros paslaugos negalės būti teikiamos. 

23. Kliento ir Asmens duomenys šios sutarties vykdymo tikslu bus saugomi tol, kol galios sutartis ir 
10 metų jai pasibaigus; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu – Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 
nustatytais terminais; buhalterinės apskaitos, raštvedybos tikslu – 10 metų.  

24. Klientas žino ir supranta, kad asmens duomenis Paslaugų teikėjas teiks valstybės institucijoms ir 
įstaigoms, kai teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai, taip pat gali teikti duomenų tvarkytojams 
teikiantiems informacinių sistemų, techninės ir programinės įrangos priežiūros, tobulinimo, palaikymo ir 
kitas paslaugas; teismui ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Klientui sutikus, jo ir/arba Asmens 
duomenys gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims. 

25.Paslaugų teikėjas įsipareigoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nustatyta 
apimtimi įgyvendinti Kliento ir Asmens, kaip duomenų subjektų, teises: žinoti apie asmens duomenų 
tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius 
duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; reikalauti ištrinti asmens duomenis; nesutikti su asmens 
duomenų tvarkymu; reikalauti perkelti asmens duomenis; atšaukti sutikimą, jeigu jis buvo duotas. 

26. Klientas žino, kad dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi kreiptis į Paslaugų teikėją 
pateikdamas raštišką prašymą bei patvirtindamas savo tapatybę, o kreipdamasis dėl Asmens kaip duomenų 
subjekto teisių įgyvendinimo Paslaugų teikėjui turi pateikti raštišką prašymą, patvirtinti savo tapatybę, 
pateikti atstovimo teisę patvirtinantį dokumentą bei Asmenį identifikuojančius duomenis. 

27. Klientas žino, kad informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių 
įgyvendinimą gali rasti Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.gerc.lt arba gauti kreipdamasis į 
Paslaugų teikėją.  

28. Klientas, manydamas, kad jo ar Asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko neteisėtai arba 
neįgyvendina/netinkamai įgyvendina duomenų subjekto teises, turi teisę pateikti skundą Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.vdai.lrv.lt). 

 
ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI: 

 
PASLAUGŲ TEIKĖJAS    
Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos 
centras  
Kodas 145378272, ne PVM mokėtojas 
Vilniaus g. 125, LT-76354 Šiauliai 
Telefonas 8 41 52 40 37 
El. paštas  info@gerc.lt 
AB „Swedbank, kodas 73000 
LT73 7300 0100 0240 6476  
Direktorė Inga Tamosinaitė ___________________ 
                                                                                   (parašas) 
A.V.                                                                                 

ASMUO AR KLIENTAS 
_______________________________  
gimimo data_____________________ 
____________________g. Šiauliai
  
Tel.  
El. paštas:  
Asmuo, kuriam teikiamos paslaugos 
_______________________________  

_____________________ 

           (parašas) 

 
  
         
    
      
   

          
 
 
 


