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Annales Quedlinburgenses: depicted the fact of death of  

Bruno Querfurtensis, Bonifacus, during his mission on the 
border of Lithuania and Russia
„...Sanctus Bruno, qui cognominatur Bonifacius, 
archiepiscopus et monachus, 11. suae conversionis anno in 
confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus, cum suis 
18, 7. Id. Martii petiit coelos. Obiit Wigbertus Merseburgensis 
episcopus, cui successit Thiatmarus...“ (Monumenta Germaniae 

Historica. Scriptores. Lipsiae, 1925 (reprintas). T. 3. P. 80)



                     1918 -  2018

Centennial of restored 

statehood

http://www.lietuva.lt/100/



Total population  of   2878405 (2015)

(4,9 perc. decrement since 2010)

Birth rate 10,4 /1000 live births (2014) 

(EU average 10,0/1000)

Population of children 0-14 years 14,6 percent

(EU average 15,6 percent) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2015-05-18_ageing_report_en.htm





                                                                                                                                           LT          EU

Number of physicians per 100 000 inhabitants                                                 430,7      349,6

Number of nurses per 100 000 inhabitants                                                       790,9      864,3

Number of Family doctors per 100 000 inhabitants                                            88,7        79,7

Number of odontolgists per  100 000 inhabitants                                               91,0        67,9

Number of visits to physicians  per 1 inhabitant                                                    8,7 

 

Unsatisfied demands in medical care,  percentage                                               3,7         3,6

Unsatisfied demands in odontological care, percentage                                       4,4         5,5

http://hi.lt/html/en/health_statistic.htm; State of Health of Inhabitants of Lithuania, Vilnius 2016, 
http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informaciniai/Lietuva%20ES%20kontekste.pdf

       Indicators of accessibility of medical care in Lithuania (2016)

http://hi.lt/html/en/health_statistic.htm


          GPs   vs.

          GP Teams

1998   GP      230

           Ther  1412

           Paed   963

           Surg    237

        In total: 2842

2002   GP    1210

           Ther   838

           Paed  706

           Surg   228

       In total:  2982

2016   GP     2218

           Ther     311

           Paed    365

           Surg     228

         In total: 3122 







Good results of work:  intensity of children and adult health care in the Primary care setting





Motivative perquisits for good results of work: health child visits and check-ups, dental check-ups













Vaikų ligos

 

1.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-1033 „Dėl Lietuvos 

medicinos normos MN 66:2018 „Vaikų ligų gydytojas" patvirtinimo“;

2.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 644 „Dėl vaikų ligų antrinio lygio 

paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

3.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 646 „Dėl vaikų gastroenterologijos 

antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

4.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 629 „Dėl Lietuvos medicinos normos 

MN 91:2001 „Vaikų slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

5.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo vaikams“;

6.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“;

7.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir 

specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vaikų ligų 

stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Informacija atnaujinta 2018-09-25 

„1. The order of the Health Minister of the Republic of Lithuania No. V-1033, Sep 20, 2018 “Relating to 
validation of the National medical standard MN 66:2018 „Paediatrician“ .
  5. The order of the Minister of Health of the Republic of Lithuania No. V-138,  Feb 28, 2003 „ Relating to 
personal health care services rendering to the children.“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29531290bd7a11e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57E82218A523/nzWcWjdJwO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78B324D3A963
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A10485B2733
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C61AC9F64DDD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a132e1d0136111e58569be21ff080a8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23d4b3c06e0a11e7827cd63159af616c
http://www.vaspvt.gov.lt/print/node/1141
https://www.facebook.com/Valstybin%C4%97-akreditavimo-sveikatos-prie%C5%BEi%C5%ABros-veiklai-tarnyba-prie-SAM-499383120231453


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 
Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS 
2003 m. vasario 28 d. Nr. V-138

Vilnius
 
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512), pritarus 

ministerijos kolegijai,
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. pacientams iki 18 metų amžiaus (17 metų 11 mėnesių 29 dienos), jei jie prisiregistravę ne pas bendrosios praktikos 

gydytoją, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia vaikų ligų gydytojai;
1.2. pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu (iki 2005 m. sausio 1 d.) asmenys nuo 16 iki 18 metų amžiaus gali pasirinkti pirminės 

asmens sveikatos priežiūros komandos vaikų ar vidaus ligų gydytoją;
1.3. pacientams iki 18 metų amžiaus antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikia vaikų ligų ir kiti specialistai, 

jei Asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąraše (Žin., 1999, Nr. 15-404) bei Asmens sveikatos priežiūros siauros 
specializacijos medicinos praktikos rūšyse (Žin., 1999, Nr. 15-405) nėra numatyta tokio vaikų ligų specialisto.

2. L a i k a u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1991 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 22 „Dėl 
vaikų gydymo profilaktikos įstaigų aptarnaujamų asmenų amžiaus pakeitimo“.

3. P a v e d u  įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.
 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRO PAREIGAS                            KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

______________

„1.1. Patients by 18 years of age in the primary health care setting are under the care of paeditrician unless   
they choose GP care (Order of The Minister of Health, according to National Law on Health Insurance)“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AC83320B76A
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.45F3FF1E1D9F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A4718632C08A


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
                                                                                

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

2014 m. Sausio 30 d. Nr. V-134
Vilnius

 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo 
tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir išdėstau jį taip:

„4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos apraše: 

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir išdėstau jį taip:

„1. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra (toliau – PAASP) – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 

teikiamų pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir Bendrosios praktikos slaugytojo bei Bendruomenės slaugytojo ir Akušerio medicinos normų 

reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t.y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), 

pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas. Paslaugų teikimas pacientų namuose organizuojamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Šios 

paslaugos mokslo ir tyrimo tikslais gali būti teikiamos ir kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.“

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Vytenis Povilas Andriukaitis

„1. Primary ambulatory personal health care- complex entity of general qualified personal health care services provided in 
the ambulatory health care offices, patient‘s home and foster homes according to Medical Standards for Family Doctors (GP),
General practice Nurses,  Community Nurses and Obstetricians...“ (Order of Health Minister of LR, Jan 30, 2014)



 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

ĮSAKYMAS
DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS 

APRAŠO TVIRTINIMO
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi:
1. T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą 

(pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų 

apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punkto lentelės 22 punktą, taikomas atsiskaitant už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
suteiktas nuo 2018 m. sausio 1 d.

2.2. Aprašo 35 punkto lentelės 22 punktas įsigalioja  2018 m. liepos 1 d.      Sveikatos apsaugos Ministras                                    Aurelijus Veryga

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
                                                                                                                                           I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1.    Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų, įskaitant tas PAASP 
paslaugas....

2.    PAASP apima šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas paslaugas, 
pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą...

 3.6. Šeimos gydytojo komandos paslaugos – nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir, jei reikia, pagal Bendruomenės slaugytojo medicinos 
normą ir (ar) Akušerio medicinos normą, ir (ar) Išplėstinės praktikos slaugytojo medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, 
neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir socialinės globos įstaigose, kompleksas. 

„2. Primary ambulatory personal health care ( PAASP) include Family Doctor‘s Team services (or therapeutist+ paediatrician+ obstetrician-
gynaecologist+surgeon services together), primary ambulatory odontological care and primary ambulatory mental health care;
 3.6. Family Doctor‘s Team services are provided according to Family Doctor Medical Standard, approved by the Health Minister.“



VLK- Valstybinė ligonių kasa

The Public Patients‘ Chest
(National Health Insurance Fund)



The winner takes it all, the loser standing small
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRO

 Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 
„ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, 
KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

     2005 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1013

     Vilnius

V. TEISĖS

    10. Šeimos gydytojas turi teisę:

10.1. dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje: 
šeimos gydytojo kabinete, ambulatorijoje, pirminės 
sveikatos priežiūros centre, poliklinikoje, greitosios 
medicinos pagalbos stotyje, ligoninės priėmimo 
skyriuje, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje;

10.2. teikti šeimos gydytojo paslaugas namuose, 
globos įstaigose;

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

 ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 66:2018 
„VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAS“ PATVIRTINIMO

      2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-1033

       Vilnius

  9. Vaikų ligų gydytojas turi teisę:

9.1. verstis vaikų ligų gydytojo praktika šios Lietuvos 
medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka...

9.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, 
sveikatos priežiūros specialistus, kitus fizinius ir 
juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka;

Rights and competences:  Family Doctor has a right to work in GP office, ambulatory, primary health care center, clinic, 
emergency medical service, hospital emergency department, hospice, medical practice in patient‘s home, fosters.
Paediatrician: has a right to practice medicine according to the Medical standard „Paediatrician“and other legal
authorizations; to consult patients, health care specialists, other natural persons or bodies within professional scope. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 
DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS SKIRIAMŲ LĖŠŲ PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-833
VilniusASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS SKIRIAMŲ LĖŠŲ PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
II. PLANUOJAMOS METINĖS LĖŠŲ SUMOS, SKIRIAMOS UŽ PAASP PASLAUGAS, APSKAIČIAVIMAS
 
3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai skiriamos metinės lėšos už PASP paslaugas planuojamos pagal gyventojų, 
prisirašiusių prie jos teisės aktų nustatyta tvarka, skaičių einamųjų metų lapkričio 30 dienos duomenimis.
4. Planuojama metinė lėšų suma apskaičiuojama pagal formulę:
 
B(ASPĮ)1 = (m1*k1+m2*k2+m3*k3+m4*k4 + m5*k5 + m6*k6 + m7*k7)*n1 +(m8*k8)*n2+(m9*k9)*n3,

 
m9 – šeimos gydytojo (-ų) aptarnaujamų gyventojų skaičius (netaikoma gydytojų komandai);

k9 – suma (balais), kuria didinama kiekvieno šeimos gydytojo aptarnaujamo gyventojo PAASP paslaugų metinė bazinė 

kaina (netaikoma gydytojų komandai);

Legal regulation of annual expenses of Compulsory Health Insurance Funds (CHIF) for the  
medical services in the Primary health care setting



Amboseli National Park, one of East Africa’s captivating wildlife parks



„The end of the world 

  is over our horizon“ 

                     A.M.Lemaire
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