
Išrašas iš Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2020 m. kovo 30 d. įsakymu  

Nr. V-46 patvirtinto: 

 

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Ši tvarka reglamentuoja: 

1.1. asmenų, pasirinkusių Jūrininkų sveikatos priežiūros centrą (toliau – JSPC) ir gydytoją, 

registravimą;  

1.2. asmenų, pasirinkusių kitą gydytoją JSPC, registravimą; 

1.3. asmenų, kuriems aptarnauti administracija skiria kitą gydytoją, registravimą; 

1.4. asmenų persirašymo pas gydytoją, pakeitusį specialybę, registravimą; 

1.5. asmenų informavimą ir prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PASPĮ), kuri perima šios įstaigos turtą, teises ir pareigas;  

1.6. asmenų, naujai prisirašiusių kitoje PASPĮ, ir asmenų, kurių prisirašymas perkeliamas į 

kitą PASPĮ, asmens sveikatos istorijų perdavimą. 

2. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba 

jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo 

prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi 

įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. 

3. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, 

moka 0,29 euro mokestį. 

4. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo 

dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro 

mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų 

moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu 

anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.  

 

II SKYRIUS 

ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE JSPC TVARKA 

 

5. Asmuo (globėjas), prieš pasirinkdamas JSPC, telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į 

įstaiga sužino, ar norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia LR sveikatos apsaugos 

ministro įsakymo nustatyta tvarka pasirinkti  gydytoją. 

6. Asmuo (globėjas), pasirinkęs JSPC bei konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų 

gydytoją, vaikų ligų gydytoją), užpildo, pasirašo ir pateikia „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (toliau – forma Nr. 025-025-1/a) vienu iš šių būdų: 

6.1. atvykęs į JSPC ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

6.2. nurodytu JSPC elektroniniu paštu pateikęs formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą 

elektroniniu kvalifikuotu parašu; 

6.3. per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus) 

arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungęs prie JSPC 

elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildo ir pateikia 

elektroniniu būdu; 

6.4. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

kopija; 

6.5. nurodytu JSPC elektroniniu paštu pateikdamas pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą 

formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis papunktis taikomas 

tik tuo atveju, jei  šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar 

karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo šios tvarkos 6.1– 6.4  papunkčiuose nurodytais būdais. 

Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus 

ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) JSPC. 



7. Vyresnioji medicinos registratorė / vyresnioji slaugytoja – administratorė nurodo 

asmeniui, kad dėl psichinės sveikatos priežiūros paslaugų JSPC yra sudariusi sutartį su Psichikos 

sveikatos centru. 

8. Vyresnioji medicinos registratorė / vyresnioji slaugytoja - administratorė gavusi 

pasirašytą formą Nr. 025-025-1/a, įtraukia asmenį į JSPC, prisirašiusių asmenų sąrašus bei informuoja 

elektroniniu paštu (jeigu prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu) asmenį (globėją) apie 

prirašymą.  

9. Asmuo (globėjas), pasirinkęs JSPC, bet nepasirinkęs čia dirbančio gydytojo, savo 

sutikimą lankytis pas JSPC administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 

1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“. 

10. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių 

prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą 

parašais tvirtina du JSPC darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas 

ranka. 

11. Prisirašiusių prie JSPC asmenų prašymus kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, 

kompiuterines duomenų bazes vyresnioji medicinos registratorė/vyresnioji slaugytoja – 

administratorė. 

12. Vyresnioji medicinos registratorė / vyresnioji slaugytoja – administratorė pildo 

„Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir asmens sveikatos 

istorijų, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“ (forma Nr. 025-025-9/a). 

 

III SKYRIUS 

ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE KITO JSPC GYDYTOJO  TVARKA 

 

13. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją JSPC, pildo, pasirašo ir pateikia formą 

Nr. 025-025-2/a vienu iš šios tvarkos 6.1–6.4 papunkčiuose nurodytų būdų, o tuo atveju, jei dėl šalyje 

ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino asmuo 

negali pildyti, pasirašyti ir pateiki formos Nr. 025-025-2/a šios tvarkos 6.1–6.4 papunkčiuose 

nurodytais būdais, formą Nr. 025-025-2/a  pildo, pasirašo ir pateikia šios tvarkos 6.5 papunktyje 

nustatytu būdu. Asmeniui formą Nr. 025-025-2/a užpildžius, pasirašius ir pateikus šios tvarkos 6.5 

papunktyje nustatytu būdu, formos Nr. 025-025-1/a originalas per 30 kalendorinių dienų (bet ne 

anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi būti pateiktas (tiesiogiai atvykus, 

paštu ar per pasiuntinį) JSPC.  

14. Šeimos gydytojų skyriaus vedėjas pakeičia informaciją apie asmens pasirinktą gydytoją 

FOXUS IS bei apie pakeistą gydytoją (jeigu prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu) informuoja 

elektroniniu paštu asmenį (globėją), gavęs užpildytą formą  Nr. 025-025-2/a (elektroniniu būdu), arba 

paštu ar per kurjerį,  arba, kai pacientas atvyksta į JSPC (jo padalinį) užpildo elektroniniu būdu formą 

Nr. 025-025-2/a, atsispausdina, duoda pacientui pasirašyti. Pasirašytos formos Nr. Nr. 025-025-2/a 

perduodamos vyresniajai medicinos registratorei / vyresniajai slaugytojai – administratorei. 

15. Gydytojui nutraukus darbo santykius su JSPC, administracija skiria kitą (-us) gydytoją 

(-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas JSPC 

vyriausiojo gydytojo įsakymu. 

16. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami JSPC vyriausiojo gydytojo 

įsakymu. 

17. JSPC administracija skelbia JSPC registratūroje ir internetinėje svetainėje informaciją 

apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą. 

18. JSPC registratūros darbuotojos apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba 

specialybės pakeitimą  informuoja prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo JSPC metu.  

19. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas 

registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu. 

20. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis 

pas kitą gydytoją kaupia, saugo vyresnioji medicinos registratorė / vyresnioji slaugytoja – 

administratorė.  

 

 



IV SKYRIUS 

ASMENŲ INFORMAVIMAS IR PRISIRAŠYMO DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į KITĄ 

PASPĮ 

 

21. JSPC administracija privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų 

pateikti asmenims informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos 

reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas. Ši 

informacija turi būti skelbiama JSPC interneto svetainėje ir įstaigos informacinėse lentose.  

22. Asmuo, nesutinkantis gydytis JSPC dėl pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje 

PASPĮ, šiai perėmus JSPC turtą, teises ir pareigas po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu 

juridiniu pagrindu, turi teisę prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam 

patogiau pasiekiamos PASPĮ. 

23. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo JSPC informacijos paskelbimo 21 punkte nustatyta 

tvarka asmuo nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ, jis lieka prirašytas prie veiklos vietos adresą 

pakeitusios JSPC. 

24.  Asmens prisirašymo duomenys perkeliami į tą PASPĮ, kuri dėl reorganizavimo, 

pertvarkymo ar kito juridinio pagrindo perima JSPC turtą, teises ir pareigas, jei asmuo per 30 

kalendorinių dienų nuo JSPC informacijos paskelbimo 21 punkte nustatyta tvarka nepareiškia noro 

gydytis kitoje PASPĮ. Iš asmenų, kurių prisirašymo duomenys perkeliami, mokestis neimamas. 

25.  Apie prisirašymo duomenų perkėlimą į kitą PASPĮ asmuo papildomai informuojamas 

jo pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmuo, sutinkantis būti prirašytas kitoje PASPĮ, užpildo 

formos Nr. 025-025-2/a prašymą. 

26.  Asmens prisirašymo perkėlimas šios tvarkos 2 ir 4 punkte nurodytų terminų nestabdo 

ir neatnaujina. 

 

 


