
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LABORATORINIAMS TYRIMAMS TAIKOMŲ NUOLAIDŲ 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 05-03-59 

Kelmė 

Vadovaujantis VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2019 m. 

vasario 6 d. įsakymu Nr. 05-03-21 „Dėl VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 05-03-51 „Dėl mokamų paslaugų kainų 

indeksavimo” pakeitimo ir „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei apmokėjimo 

tvarkos aprašo” tvirtinimo 7 punktu: 

1.   N u r o d a u  laboratoriniams tyrimams, įrašytiems mokamų paslaugų kainyne, asmenims, 

prisirašiusiems prie VšĮ  Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, taikyti 70 procentų 

nuolaidą:  

Kodas Laboratorinio tyrimo pavadinimas  

Kaina be 

nuolaidos 

eurais 

Kaina su 

nuolaida 

eurais 

15155 
Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

56,10 16,83 

15177 
1,25-dihidroksivitamino D nustatymas radioimuniniu 

metodu                

37,32 11,20 

15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas                   35,68 10,70 

15191 Folio rūgšties koncentracijos nustatymas          48,87 14,66 

15193 Vitamino B (12) koncentracijos nustatymas          49,90 14,97 

17142 Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas      39,52 11,86 

18010 
Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-

TPO) imunofermentiniu metodu 

36,58 10,97 

18011 
Tiroglobulino antikūnų nustatymas (anti-Tg) 

imunofermentiniu metodu                

36,58 10,97 

 

2.   N u r o d a u  likusiems laboratoriniams tyrimams, išskyrus COVID -19 (koronaviruso)  

tyrimus, įrašytiems mokamų paslaugų kainyne, taikyti 50 procentų nuolaidą.  



3. N u r o d a u į kainyną Nr.11-96-2 naujai įtrauktiems COVID-19 (koronaviruso) tyrimams 

visiems asmenims taikyti kainyne nurodytą kainą.  

4. Į p a r e i g o j u  šeimos gydytojus informuoti asmenis, prisirašiusius prie VšĮ Kelmės 

rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, apdraustus privalomuoju sveikatos draudimu, apie 

galimybę atlikti tyrimus su nuolaida. 

5. Į p a r e i g o j u ekonomistą supažindinti atsakingus darbuotojus apie pasikeitusias kainas, 

pakeisti kainas įstaigos tinklalapyje ir informacinėse lentose. 

6. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę vyr. buhalterei. 

7. Pripažįstu VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2022 m. 

sausio 18 d. įsakymą Nr.05-03-03 ,,Dėl laboratoriniams tyrimams taikomų nuolaidų“ negaliojančiu. 

.  

 

Direktorė                          Vaiva Krasauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 


