
 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS DRAUDIMO 

ĮSTATYMAS 
 

1996 m. geguž÷s 21 d. Nr. I-1343 
Vilnius 

 
 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2003-01-01: 
Nr. IX-1219, 2002-12-03, Žin., 2002, Nr. 123-5512 (2002-12-24) 

Suvestin÷ įstatymo redakcija nuo 2014-01-01 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu  
1. Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami: 
1) Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos 

Respublikoje; 
2) laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie teis÷tai dirba 

Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai; 
3) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai; 
4) užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje; 
5) asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialin÷s apsaugos sistemų 

koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis Įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys šalyse, su kuriomis 

Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis d÷l privalomojo sveikatos draudimo, ir 
šių šalių piliečiai, nuolat ar laikinai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, draudžiami 
privalomuoju sveikatos draudimu šių sutarčių nustatyta tvarka. 

3. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) laikomi:  
1) asmenys, už kuriuos šio Įstatymo nustatyta tvarka mokamos privalomojo sveikatos 

draudimo įmokos, nustatytos šio Įstatymo 17 straipsnio 1, 3 ir 6 dalyse, ir asmenys, kurie šio 
Įstatymo nustatyta tvarka moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, nustatytas šio 
Įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalyse; 

2) valstyb÷s l÷šomis draudžiami asmenys, išvardyti šio straipsnio 4 dalyje.  
4. Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstyb÷s l÷šomis (išskyrus asmenis, kurie privalo 

mok÷ti arba už kuriuos mokamos sveikatos draudimo įmokos pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi: 

1) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies 
pensiją ar šalpos kompensaciją; 

2) teritorin÷se darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys 
teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemon÷se, jeigu su jais 
nesudaromos darbo sutartys; 

3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį 
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatv÷s 
pensijai gauti; 

4) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos n÷štumo ir gimdymo 
atostogos, ir nedirbančios moterys n÷štumo laikotarpiu 70 dienų (su÷jus 28 n÷štumo savait÷ms 
ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo; 



5) vienas iš t÷vų (įt÷vių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš glob÷jų, šeimoje 
globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš t÷vų (įt÷vių), auginantis du ir daugiau 
nepilnamečių vaikų, vienas iš glob÷jų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du 
(dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų; 

6) asmenys iki 18 metų; 
7) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų 

mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietyb÷s, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, 
studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; 

8) valstyb÷s remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; 
9) vienas iš t÷vų (įt÷vių), glob÷jas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam 

nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – I grup÷s invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – I grup÷s invalidu) iki 26 metų d÷l ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, 
kuriam nustatytas specialusis nuolatin÷s slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška 
negalia); 

10) asmenys, teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais; 
11) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios 

yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą; 
12) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisv÷s kovų dalyviai; 

reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti 
asmenys, taip pat asmenys, nukent÷ję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami 
Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą; 

13) asmenys, prisid÷ję prie Černobylio atomin÷s elektrin÷s avarijos padarinių 
likvidavimo; 

14) buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai; 
15) valstyb÷s pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų 

rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją 
naujokai; 

16) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo 
dalyvių teisinis statusas; 

17) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai; 
18) (neteko galios nuo 2013-10-25); 
19) nesukakęs senatv÷s pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų 

Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu. 
5. Lietuvos Respublikos karių, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems 

prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga 
Lietuvos Respublikoje, teismo ar teis÷saugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo 
kalinimo vietose, nuteistųjų laisv÷s at÷mimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą 
veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemon÷s, 
sveikatos priežiūra apmokama iš valstyb÷s biudžeto l÷šų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
(toliau – Vyriausyb÷) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

6. Privalomojo sveikatos draudimo fondas disponuoja valstyb÷s biudžeto l÷šomis, 
skirtomis šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų asmenų privalomajam sveikatos draudimui ir 
asmenų, nurodytų šio straipsnio 5 dalyje, sveikatos priežiūros paslaugoms apmok÷ti, išskyrus, 
kai šios paslaugos teikiamos Teisingumo, Krašto apsaugos ar Vidaus reikalų ministerijų 
valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose.  

 
 
 
 



II SKYRIUS 
PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO PASLAUGOS IR JŲ IŠLAIDŲ 

KOMPENSAVIMAS 
 
9 straipsnis. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos 

asmens  
sveikatos priežiūros paslaugos  

1. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos: prevencin÷ medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicinin÷ 
reabilitacija, slauga, socialin÷s paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos 
priežiūrai, ir asmens sveikatos ekspertiz÷.  

2. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama ši prevencin÷ medicinos 
pagalba: 

1) informacin÷s paslaugos ligų profilaktikos klausimais;  
2) Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyti draudžiamųjų sveikatos profilaktiniai 

patikrinimai. 
3. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama:  
1) pirmin÷s, antrin÷s ir tretin÷s asmens sveikatos priežiūros paslaugos;  
2) galūnių, sąnarių ir organų protezavimo bei protezų įsigijimo išlaidų kompensacijos;  
3) šio Įstatymo nustatytos draudžiamųjų išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos 

priemon÷ms kompensacijos; 
4) valstyb÷s parama ortopedijos technikos priemon÷ms įsigyti Sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatyta tvarka. 
4. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama medicinin÷ 

reabilitacija, slauga, socialin÷s paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos 
priežiūrai, apima:  

1) slaugos ir socialines paslaugas bei patarnavimus, palaikomojo gydymo paslaugas 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligonin÷se Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir 
terminais, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus;  

2) šio Įstatymo 11 straipsnyje numatytą medicininę reabilitaciją ir sanatorinį gydymą.  
5. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens 

sveikatos ekspertiz÷s paslaugos:  
1) draudžiamojo laikinojo nedarbingumo ekspertiz÷;  
2) (neteko galios);  
3) patologinis anatominis tyrimas asmeniui mirus.  
6. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos išvardijamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 
apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše. Šį sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos 
ministerija, įvertinusi Valstybin÷s ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
nuomones.  

7. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų sąrašas gali būti detalizuojamas konkrečias sveikatos priežiūros paslaugas 
nurodant teritorinių ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų sutartyse.  

8. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos tik asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos, kurios atitinka Vyriausyb÷s nustatytus iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijus. 

9. Naujo profilio stacionarin÷s paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto, gali būti teikiamos tik gavus leidimą sveikatos apsaugos ministro 
nustatyta tvarka. 

 
 



10 straipsnis. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų 
kompensavimas apdraustiesiems 

1. Apdraustiesiems yra kompensuojamos išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir 
medicinos pagalbos priemon÷ms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatyta tvarka. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, 
Kompensuojamųjų vaistų bei Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus ir 
įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi 
Valstybin÷s ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Išlaidos 
vaistams ir medicinos pagalbos priemon÷ms kompensuojamos pagal bazines kainas, 
apskaičiuotas Vyriausyb÷s nustatyta tvarka. 

2. 100 procentų bazin÷s kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų 
vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, 
įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui 
kainos kompensuojama šiems apdraustiesiems:  

1) vaikams iki 18 metų; 
2) asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatv÷s pensijos 

amžių, kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. 
3. 100, 90, 80 arba 50 procentų bazin÷s kompensuojamųjų vaistų ir medicinos 

pagalbos priemonių ambulatoriniam gydymui kainos kompensuojama apdraustiesiems, 
nepamin÷tiems šio straipsnio 2 dalyje, kuriems diagnozuotos ligos, sindromai ir būkl÷s, įrašyti 
į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą arba Kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašą pagal kompensavimo lygius. 

4. 50 procentų bazin÷s kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamųjų vaistų 
sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių sąrašą, kainos gydant ambulatoriškai kompensuojama šiems šio straipsnio 2 ir 3 
dalyse nepamin÷tiems apdraustiesiems: 

1) gaunantiems valstybinę socialinio draudimo senatv÷s pensiją; 
2) gaunantiems šalpos pensiją; 
3) gaunantiems II grup÷s invalidumo pensiją arba iš dalies darbingiems asmenims, 

kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis. 
5. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, naudojamų hospitalizuotiems 

stacionarin÷se asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos 
apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išskyrus atvejus, kai 
apdraustasis savo iniciatyva gydančiojo gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius 
vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu Lietuvos Respublikoje yra taikomi pagal 
nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo sveikatos priežiūros įstaigai 
apmok÷ti gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų vaistų ar medicinos pagalbos 
priemonių kainų skirtumą (šis skirtumas gali būti apmokamas ir iš papildomojo 
(savanoriškojo) sveikatos draudimo ar kitų l÷šų).  

 
11 straipsnis. Medicinin÷s reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų 

kompensavimas apdraustiesiems 
1. Visa bazin÷ medicinin÷s reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, kaina 

kompensuojama šiems apdraustiesiems: 
1) vaikams iki 18 metų; 
2) asmenims, pripažintiems nedarbingais, ar asmenims, sukakusiems senatv÷s pensijos 

amžių, kuriems teis÷s aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; 
3) asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos 

į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.  
2. 90 procentų bazin÷s sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama 

šiems apdraustiesiems:  



1) vaikams iki 7 metų; 
2) asmenims iki 18 metų, kurie teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.  
3. Bazinę medicinin÷s reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainą 

nustato Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Valstybin÷s ligonių kasos ir Privalomojo 
sveikatos draudimo tarybos nuomones.  

4. Išlaidų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui 
kompensacijų skyrimo ir mok÷jimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.  

 
12 straipsnis. Galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir 

centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių 
išlaidų kompensavimas 

Galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai apmokamų 
vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimo tvarką ir sąrašą nustato 
Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Valstybin÷s ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos 
draudimo tarybos nuomones.  

 


