
 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. ĮV –  

Kybartai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 

punktu, Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos 

bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos", 8 ir 9.1. papunkčiais, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" patvirtintu Valstybės ir 

savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už 

kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių 

sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 1.18 papunkčiu: 

1. T v i r t i n u: 

1.1. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama); 

1.2. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainas (pridedama); 

1.3. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro odontologinių 

medžiagų ir vienkartinių priemonių kainas (pridedama); 

1.4. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro profilaktinių sveikatos 

tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas (asmuo), darbdavys ar kiti asmenys, kainas 

(pridedama); 

1.5. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro nemedicininių paslaugų 

kainas (pridedama); 

1.6. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų vakcinų 

kainas (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:  

2.1. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

2015 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. ĮV-19 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo“; 

2.2. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

2016 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-32 „Dėl 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. ĮV-23 „Dėl 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2.3. Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

2017 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. ĮV-13 „Dėl 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-47 „Dėl 

2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. ĮV-32 „Dėl 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. ĮV-23 „Dėl 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ papildymo“ 

pakeitimo“. 



3. Į p a r e i g o j u sveikatos statistikę Iloną Antanavičienę Mokamų paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos aprašą patalpinti informacinėse lentose ir paskelbti interneto svetainėje. 

4. N u s t a ta u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 2 d. 

 

 

 

Vyriausioji gydytoja                Dženita Sabašinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Sveikatos statistikė 

 

Ilona Antanavičienė 

2019-04-30 



        PATVIRTINTA 

        Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos 

        priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

        2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-37  

               

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 
 

Eil.  

Nr. 
PASLAUGOS PAVADINIMAS 

KAINA 

Eurais 

1. PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS  

1.1. Pirminis vidaus ligų gydytojo, pediatro priėmimas ar konsultacija 20,49 

1.2. Šeimos gydytojo 25,66 

1.3. Akušerės, slaugytojos 11,04 

 
Pastaba: kartotinam (dviejų  savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimui, 

išvardintoms pozicijoms,  taikoma 50 proc. nuolaida 
 

2. ŠEIMOS GYDYTOJO IR KOMANDOS PASLAUGOS NAMUOSE  

 Gydo ir konsultuoja (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas)  

2.1. Šeimos gydytojas 25,66 

2.2. Gydytojas 24,57 

2.3. Akušerė, slaugytoja 13,26 

 Pastaba: kartotinam paciento apsilankymui taikoma 30 proc. nuolaida  

2.4. Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti 10,24 

2.5. Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas 24,57 

2.6. Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas 13,26 

2.7. Slaugytojos atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas 9,97 

2.8. Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką 9,97 

2.9. Slaugytojos paslaugos teikiamos paciento namuose (1procedūra):  

2.9.1 Taurių uždėjimas ir nuėmimas 3,29 

2.9.2. Garstyčių trauklapių uždėjimas ir nuėmimas 3,29 

2.9.3. Klizma 5,30 

2.9.4. Žaizdų perrišimas 6,66 

2.9.5. Kraujospūdžio matavimas 2,08 

3. HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI  

3.1. Kapiliarinio kraujo paėmimas 1,66 

3.2. Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 8,96 

3.3. Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 8,88 

3.4. Kraujo tyrimas ENG nustatyti 1,66 

3.5. Leukogramos skaičiavimas 3,66 

3.6. Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 7,52 

3.7. Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 2,57 

3.8. Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 2,30 

3.9. Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) 1,58 

3.10. iFOBS reakcija slaptam kraujavimui 4,92  

3.11. Greitojo A grupės beta hemolizinto streptokoko antigeno nustatymo testas 2,93 

3.12. Tuberkuliozės greitasis testas 7,00 

4. BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

4.1. Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,15 

4.2. Gliukozės toleravimo mėginys 3,44 

4.3. Kolpocitogramos įvertinimas tepinėlyje 3,74 



4.4. C-reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 11,68 

4.5. C-reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas 4,95 

 

Kiti laboratoriniai (bioheminiai, citologiniai, mikrobiologiniai) tyrimai 

atliekami pagal viešųjų pirkimų būdu atrinktos laboratorijos pateiktus 

įkainius (teirautis Centro registratūroje arba klinikinėje laboratorijoje) 

 

5. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS PASLAUGOS  

5.1. Vaistinių medžiagų inhaliacija 4,16 

5.2. Elektrostimuliavimas (1 laukas) 3,29 

5.3. Ultragarso terapija 3,29 

5.4. Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko) 2,50 

5.5. Spindulių terapija vietinė 1,66 

5.6. Interferencinių srovių terapija (1 lauko) 3,29 

6. FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI  

6.1. 12-kos derivacijų EKG užrašymas be gydytojo aprašymo 4,16 

7. TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS  

7.1. Perrišimas 2,87 

7.2. Spaudžiantis tvarstis 3,51 

7.3. Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis 7,60 

7.4. 
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, 

kelio, pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui 
8,74 

7.5. Gipsinio įtvaro tvarstis 6,38 

7.6. 
Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius 

(peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) 
8,88 

7.7. Gipsinio tvarsčio nuėmimas 3,86 

7.8. Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą 10,17 

8. INJEKCIJOS, INFUZIJOS  

8.1. Kraujo paėmimas iš venos 3,29 

8.2. Kraujo paėmimas iš piršto 2,08 

8.3. 
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenis, apsauginis 

skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 
2,30 

8.4. Injekcijos į veną 3,29 

8.5. Injekcijos į raumenis 2,30 

8.6. Medikamentų poodinė infuzija 6,38 

8.7. Infuzija į veną 10-30 min. 5,52 

8.8 Infuzija į veną ilgiau nei 30 min. 6,66 

8.9. Alkūnės ir kelio sąnario punkcija 12,82 

8.10. Peties ir kelio sąnario punkcija 17,92 

9. CHIRURGIJOS PASLAUGOS  

9.1. Mažos žaizdos pirminis sutvarkymas (maža žaizda iki 7 cm ilgio) 36,13 

9.2. 
Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm) 

odos auglių išpjovimą 
36,13 

9.3. Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant ir perrišimą 10,17 

9.4. Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas 14,70 

9.5. Mažos negyjančios žaizdos  tvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 36,13 

9.6. Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago šaknį 38,39 

9.7. Antiarabinis darbas 5,17 

9.8. Parazitų išėmimas iš poodžio audinių 68,45 

10. AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS PASLAUGOS  

10.1. Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu 20,49 

10.2. Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu 6,38 

10.3. Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą 2,57 



10.4. Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 5,17 

10.5. Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenalinės sistemos 6,38 

10.6. Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais 3,86 

10.7. 
Pokalbis su paciento artimaisiais apie, kontracepciją, nėštumo išsaugojimą 

ir kitais klausimais 
3,86 

10.8. Makšties gydomosios vonelės 3,86 

10.9. 
Makšties arba gimdos kaklelio vaistų sukeltų arba lytiniu keliu plintančių 

ligų veikimas 
3,86 

10.11. Gimdos spiralės išėmimas 7,18 

10.12. Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete 17,92 

10.13. Ginekologinė ligonės apžiūra 12,18 

11. ODONTOLOGIJOS PASLAUGOS  

11.1. Gydytojo vizitas į namus 12,47 

11.2. Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija 3,29 

11.3. Karieso gydymas (be medžiagos kainos) :  

11.3.1. Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas 8,31 

11.3.2. Gilaus karieso ertmės paruošimas 12,47 

11.3.3. Cementinė plomba 4,16 

11.4. Kompozicinė plomba:  

11.4.1. Kramtomojo paviršiaus 8,31 

11.4.2. Kontaktinio paviršiaus 12,47 

11.4.3. Stiklojonomerinė plomba 16,63 

11.4.4. Kompozicinė plomba su kaisčiais kampo atgaminimui 16,63 

11.4.5. Sidabrinė plomba 9,97 

11.4.6. Karbodentinė plomba 4,95 

11.4.7. Plomba apdaila 2,50 

11.5. Pulpito gydymas:  

11.5.1. Ertmės paruošimas ir devilatizuojančios pastos įdėjimas 7,45 

11.5.2. Pulpos amputacija 5,82 

11.5.3. Pulpos ekstirpacija 7,45 

11.5.4. Medikamentinis kanalo apdorojimas 1,66 

11.5.5. Mechaninis kanalo apdorojimas 1,66 

11.6. Peridontitų gydymas:  

11.6.1. Danties trepanavimas (viena procedūra) 8,31 

11.6.2. Ertmės išvalymas (viena procedūra) 7,45 

11.6.3. Medikamentinis kanalo apdorojimas 3,29 

11.6.4. Mechaninis kanalo apdorojimas 16,63 

11.6.5. Obliteruoto kanalo platinimas 16,63 

11.7. Kanalų plombavimas (1 kanalo):  

11.7.1. Patentinė pasta 2,50 

11.7.2. Pasta (išskyrus patentinę) 5,82 

11.7.3. Fosfatcementu 4,16 

11.7.4. Fosfatcementu su kaisčiu ( be kaisčio kainos) 5,82 

11.7.5. Stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaisčiu 24,87 

11.7.6. Gutaperčiniais kaisčiais  20,79 

11.8. Plombų išėmimas:  

11.8.1. Cementinės plombos 4,16 

11.8.2. Amalgelinės plombos 8,31 

11.8.3 Plastmasinės plombos 4,16 

11.8.4. Kompozicinės plombos 8,31 



11.9. Plombavimo medžiagos išėmimas iš danties šaknų:  

11.9.1 Pastos išėmimas 4,16 

11.9.2. Fosfatcemento išėmimas 12,47 

11.9.3 Svetimkūnio išėmimasiš vienašaknio danties kanalo 12,47 

11.9.4. Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo 16,63 

11.9.5. Danties paruošimas kultiniam įklotui 8,31 

11.9.6. Danties padengimas fluorlaku 1,66 

11.9.7. Dantų fizūrų užhermitizavimas 4,95 

11.10. Šviesoje kietėjančios plombos:  

11.10.1. Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas 9,97 

11.10.2. Danties kampo atgaminimas 9,97 

11.10.3. Kramtomo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas 4,95 

11.10.4. Pleištinio defekto plombavimas 6,66 

11.10.5. Danties paviršiaus padengimas 20,79 

11.10.6 Danties vainiko atgaminimas 24,87 

11.10.7. Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais 9,97 

11.10.8. Plombos pataisa 3,29 

11.10.9. Danties rovimas 5,82 

11.10.10. Dantų rentgenograma  2,50 

12. BURNOS HIGIENOS PROCEDŪROS  

12.1. 
Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio 

dokumentacija (gydymo planas) 
8,31 

12.2. Burnos ertmės higieninis mokymas 3,29 

12.3. Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas 3,29 

12.4. Konkrementų pašalinimas ir poliravimas:  

12.4.1. dantenų viršuje (1danties) 0,87 

12.4.2. po dantenomis (1 danties) 1,66 

12.4.3. „Ultrastom“ aparatu (1 danties) 2,50 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 
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ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ KAINOS 
 

Eil. Nr. 
ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR VIENKARTINĖS 

PRIEMONĖS 

Kaina 

(Eurais) 

1. Vienkartinių priemonių rinkinys (servetėlė pacientui, seilių atsiurbėjas, 

maišelis sterilizacinis, indikatorius atsekamumui, maišelis medicininėms 

atliekoms, medicininė kaukė, pirštinės nesterilios, vienkartinė stiklinė, 

 vienkartinis pusterio antgaliukas, servetėlė dezinfekcijai) 

0,50 

2. Priemonės danties ekstrakcijai (hemostatinė kempinėlė) 0,55 

3. Priemonės dantenų incizijai (marliniai tamponai, vienkarinė skalperio 

galvutė, jodoforminė ar guminė juostelė, nuskausminimo priemonė) 
0,70 

4. Priemonės kariozinių ertmių formavimui ir plombų apdailai (skaidrios 

matricos, poliravimo pasta, retrakcinis siųlas, aligninas, aplikatoriai, 

medicininė kalkė) 

1,50 

5. Priemonės paprasto karieso gydymui: 

5.1. Ėsdintojas 1,10 

5.2. Surišimo medžiaga 2,30 

6. Priemonės kraujavimui stabdyti (hemostatinė kempinėlė, retrakcinis 

siūlas) 
1,00 

7. Pulpito gydymui: 

7.1. Priemonės danties ertmės paruošimui (devitalizuojanti pasta, dentinas) 0,80 

7.2. Priemonės pulpos amputacijai (eugenolis) 0,50 

7.3. Priemonės pulpos ekstirpanijai (švirkštas, sauskaisčiai, kalcio hidroksido 

pasta, natrio hipochloritas, pulapaekstraktoriai) 
0,90 

8. Priemonės mechaniniam kanalų apdorojimui (adatos, švirkštas, 

sauskaisčiai, kalcio hidroksido pasta, natrio hipochloritas, K- file) 
1,30 

9. Priemonės periodontito gydymui (atviras kanalas) (adatos, švirkštas, 

sauskaisčiai, kalcio hidroksido pasta, natrio hipochloritas) 
0,90 

10. Vienkartinių  priemonių rinkinys burnos higienai:  

10.1. (servetėlė pacientui, seilių atsiurbėjas, maišelis sterilizacinis, indikatorius 

atsekamumui, maišelis medicininėms atliekoms, medicininė kaukė, pirštinės 

nesterilios, vienkartinė stiklinė, šepetėlis poliravimo, servetėlė dezinfekcijai, 

skalavimo priemonė, poliravimo pasta) 

2,50 

10.2 Fluoras nujautrinimui 1 danties 0,39 

 

_________________ 
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PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS 

DARBUOTOJAS (ASMUO), DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINOS 
 

Eil.  

Nr. 
Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys 

Kaina (Eurais) 

Įsidarbinant  Dirbant  

1. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei 

motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių 

plaukiojimo priemonių laivavedžių 

28,71 43,3 

2. Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs 

su geležinkelių transporto eismu 
5,35 13,14 

3. Vairuotojų (profesionalų) 17,03 19,46 

4. Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos 

profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą 

kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus): 

  

4.1. darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 6,33 10,70 

4.2. darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių 

rizikos sąlygomis 
1,95 9,24 

4.3. darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių 

rizikos sąlygomis 
- 6,81 

4.4. darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių 

rizikos sąlygomis 
5,35 11,19 

4.5. darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių 

rizikos sąlygomis 
2,43 7,30 

4.6. darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą 

darbą 
2,92 7,30 

5. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti 

veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą 

dėl užkrečiamųjų ligų 

3,41 2,43 

6. Vairuotojų (mėgėjų) sveikatos patikrinimas 18,53 

7. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos patikrinimas 21,18 

8. Vykstančių į užsienį profilaktinis sveikatos patikrinimas 13,24 
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NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil.  

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Kaina 

(Eurais) 

1. Prisirašymo gydytis viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos 

priežiūros centre dokumentų tvarkymas 
0,29 

 

2. 

Prisirašymo gydytis viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos 

priežiūros centre dokumentų tvarkymas, jei pacientas kitą pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasirenka anksčiau nei po šešių 

mėnesių.* 

2,90 

3. Kompensuojamų vaistų paso (KVP) pakeitimas išnaudojus visus 

dokumento blankus ir pristačius senąjį dokumentą 
1,00 

 

4. 

KVP išdavimas, jei apdraustasis negrąžina KVP arba grąžina iš dalies 

sugadintą (t. y. galima nustatyti KVP ir jį sudarančių receptų numerių 

seką, tačiau trūksta receptų antrųjų egzempliorių lapų, kuriuose būtų 

informacija apie išduotus kompensuojamuosius vaistus ar MPP). 

3,00 

5. Dokumentų kopijavimas (A 4 formato) 1 kopija 

0,20 

6. Pranešimo apie išduotą nedarbingumo arba nėštumo ir gimdymo 

atostogų pažymėjimą (pareiškėjui prašant) išspausdinimas, 1 lapas. 

7. Medicininės pažymos apie vairuotojų sveikatos patikrinimą F 083-1/a 

išspausdinimas, 1 lapas. 

8. Medicininės pažymos apie vaikų sveikatos patikrinimą išspausdinimas, 

1 lapas. 

9. Išrašas (pareiškėjui prašant) iš asmens sveikatos istorijos apie asmens 

sveikatos būklę. (įvykdymo terminas per 10 darbo dienų) 
4,40 

10. Išrašas (pareiškėjui prašant) iš asmens sveikatos istorijos apie asmens 

sveikatos būklę (pareiškėjui prašant) „skubos tvarka“ (įvykdymo 

terminas per 2 darbo dienas) 

6,20 

11. Išrašo siuntimas registruotu laišku  2,25 
*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. 
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

MOKAMŲ VAKCINŲ KAINOS 

 

Eil.  

Nr. 
Vakcinos pavadinimas 

Kaina* 

(Eurais) 

1. Bexsero (nuo meningakoko viruso) 0,5 ml 82,69 

2. Tico Vac (nuo erkinio encefalito viruso (vaikams)) 0,25 ml 21,42 

3. Tico Vac (nuo erkinio encefalito viruso (suaugusiems)) 0,5 ml 22,71 

4. Rotarix (nuo rotavirusinės infekcijos sukeliamo gastroenterito 

(vaikams)) 1,5ml 

61,55 

5. Silgard (nuo gimdos kaklelio vėžio) 0,5 ml 105,04 

6. Gardasil 9 (nuo gimdos kaklelio vėžio)  110,07 

7. Vaxigrip tetra (nuo gripo) 0,5 ml 10,50 

8. Influvak (nuo gripo) 0,5 ml 5,46 

9. Prevenar 13 (pneumokoko sukeltų ligų profilaktikai) 54,38 

10.  Priorix (nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės virusų) 30,45 

11. Avaxim (nuo hepatito A viruso) 0,5 ml 28,60 

12. Engerix (nuo hepatito B viruso) 0,5 ml 16,57 
*Į kainą neįskaičiuota skiepijimo kaina (2,30 Eur). 
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