
VADOVAUJANTIS SUTARTIMI SU PANEVĖŽIO TERITORINE LIGONIŲ KASA, VšĮ 

PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOJE NEMOKAMAI 

TEIKIAMOS ŠIOS PSDF LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMOS PASLAUGOS 

 

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra – nespecializuotų 

pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Poliklinikoje, turinčioje 

licenciją teikti odontologijos paslaugas, kompleksas. 

 

Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

priskiriamas: dantų ėduonies gydymas, pulpito, kai kurių rūšių periodontito gydymas, dantų 

akmenų nuėmimas, dantų ir dantų šaknų traukimas, ikivėžinių ligų įtarimas, vaikų dantų 

ėduonies profilaktika (silantavimo paslaugos), sąkandžio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika, 

laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas ir kt. 

 

Teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas 

odontologines paslaugas turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Nemokamą 

odontologinę pagalbą pacientai Poliklinikoje gali gauti, jeigu jie yra prisirašiusiųjų Poliklinikos 

gyventojų sąraše. 

 

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

1. Gydytojas odontologas; 

2. Burnos higienistas; 

3. Odontologo, teikiančio pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis 

tikrinimas (vaikams); 

4. Odontologo, teikiančio pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis 

tikrinimas (suaugusiesiems); 

5. Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga; 

6. Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga; 

7. Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis skatinamoji paslauga (šią 

paslaugą teikiame ir vaikams, kurie nėra Poliklinikos prisirašiusių gyventojų sąraše); 

8. Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į 

prirašytų Poliklinikos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą); 

9. Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., pateikusiems 

Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo 

odontologo medicinos normą). 

 

Svarbu žinoti, kad pacientui teks sumokėti už vaistus, plombines ar kitas odontologines 

medžiagas, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų 

įsigijimo kainas. 

 

Išimtis taikoma (nereikia mokėti už vaistus, plombines ar kitas odontologines medžiagas, 

vienkartines priemones) vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo 

mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems sukanka 24 metai, 

bei socialiai remtiniems asmenims (tada būtina pateikti gyvenamosios vietos savivaldybės 

socialinės paramos skyriaus pažymą), nebent paciento atstovai savo parašu patvirtina ,,Sutikimą” 

gauti naujausios kartos plombines ar kitas odontologines medžiagas. 

 



AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

 

PASLAUGOS 

 

Antrinė specializuota odontologinė asmens sveikatos priežiūra – specializuotų 

antrinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Poliklinikoje, turinčioje 

licenciją teikti ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompleksas. 

 

Gydytojo odontologo specialisto konsultacija – tai paciento apsilankymas pas gydytoją 

odontologą specialistą, turint šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, gydytojo odontologo arba 

gydytojo odontologo specialisto išduotą siuntimą. 

 

Gydytojo odontologo specialisto konsultaciją pagal kompetenciją teikia: 

1. Gydytojas burnos chirurgas; 

2. Gydytojas ortodontas; 

3. Gydytojas odontologas ortopedas; 

4. Gydytojas periodontologas; 

5. Gydytojas vaikų odontologas. 

Poliklinikoje taip pat teikiama: 

1. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslauga profilaktiniam 

sveikatos tikrinimui (kai šią paslaugą tiekia antrinio lygio gydytojai odontologai); 

2. Gydytojo burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir 

ar (rafija), ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar ligacija) paslauga; 

3. Gydytojo vaikų odontologo išplėstinė konsultacija. 

 

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinės konsultacijos teisinis reglamentavimas: 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e02e5c0df8011e48b678a6bad30f55f 

 

 

PAPILDOMAI APMOKAMOS PASLAUGOS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS: 

Ortodontinis gydymas: 

1. Ortodontiniu aparatu (plokštele); 

2. Viena breketų sistema. 

Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ortodontinių aparatų skyrimo 

ir kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis 

tvarką, kuri įsigaliojo 2020 m. sausio 1d. 

Vaikams iki 18 metų ortodontinių aparatų, kurie naudojami ortodontiniam gydymui, 

išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. Ortodontinį gydymą gali skirti ir taikyti tik 

gydytojas ortodontas. 

Kreipdamasis į gydytoją ortodontą pacientas turi pateikti gydytojo odontologo arba 

gydytojo odontologo specialisto išduotą siuntimą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e02e5c0df8011e48b678a6bad30f55f


Ortodontinių anomalijų, kurių gydymui naudojami ortodontiniai aparatai, sąrašas: 

Eilės 

Nr. 

Diagnozės 

kodas pagal 

TLK-10-AM* 

Diagnozės pavadinimas Pastabos 

1 K00.0 Adontija** 

Kai dantų lanke nėra nuolatinio danties 

ir rentgeno nuotraukoje nematyti jo 

užuomazgos. 

2 K00.1 Virškomplektiniai dantys   

3 K00.2 
Dantų dydžio ir formos 

anomalijos 
  

4 K00.6 Danties dygimo sutrikimai   

5 K00.9 
Danties raidos sutrikimas, 

nepatikslintas 
  

6 K01.0 Įstrigę dantys** 

Kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus 

daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio 

danties išdygimo termino (vertinant 

pagal paciento dentalinį amžių) ir yra 

bent vienas toliau nurodytas požymis: 

1. rentgeno nuotraukoje matoma 

susiformavusi įstrigusio danties šaknis; 

2. rentgeno nuotraukoje matoma 

įstrigusio danties dislokacija iš 

taisyklingos dygimo padėties 

(horizontalia ar vertikalia kryptimi); 

3. rentgeno nuotraukoje matoma 

įstrigusio danties sukelta komplikacija – 

gretimo danties šaknies rezorbcija, 

cistos formavimasis, gretimo danties 

dislokacija. 

7 K01.1 Suspausti dantys** 

Kai nuolatinis dantis neišdygsta praėjus 

daugiau kaip 1 metams nuo fiziologinio 

danties išdygimo termino (vertinant 

pagal paciento dentalinį amžių) ir kai 

rentgeno nuotraukoje matoma viena iš 

toliau nurodytų kliūčių nuolatiniam 

dančiui dygti: 

1. virškomplektinis dantis; 

2. ankilozinis pieninis dantis; 

3. buvusi dantų trauma (užfiksuota 



anamnezėje), kuri galėjo sukelti dantų 

vainiko ar šaknies pažeidimą. 

8 K07.0 
Didžiosios žandikaulių dydžio 

anomalijos 
  

9 K07.1 
Žandikaulių ir kaukolės bazės 

ryšių anomalijos 
  

10 K07.2 Dantų lanko ryšių anomalijos   

11 K07.3 Danties padėties anomalijos   

12 K07.5 
Dantų ir veido funkciniai 

sutrikimai 
  

13 K07.6 
Smilkininio žandikaulio sąnario 

pakitimai 
  

14 K07.8 Kitos dantų ir veido anomalijos   

15 Q35 Gomurio nesuaugimas   

16 Q36 Lūpos nesuaugimas   

17 Q75 
Kitos įgimtos kaukolės ir veido 

kaulų formavimosi ydos 
  

*TLK-10-AM – diagnozės kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų 

klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos 

modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM). 

** Išskyrus trečiuosius krūminius dantis. 

Per ortodontinio gydymo laikotarpį ortodontinėms anomalijoms, gydyti naudojami ortodontiniai 

aparatai kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis: 

 
Ortodontinis aparatas 

Maksimalus 

ortodontinių aparatų 

kiekis 

Ortodontinio 

aparato bazinė kaina 

(balais) 

1. Ortodontinė plokštelė kiekvienam 

žandikauliui 

3 76,77 

2. Breketų sistema*** 3 614,03 

***Tik nustačius diagnozes, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra K00.0, K01.0, K01.1, 

Q35, Q36, Q75.  

Ortodontinio gydymo teisinis reglamentavimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d287fbe06cad11e99989e603c54a3595/asr 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d287fbe06cad11e99989e603c54a3595/asr


DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS 

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto (toliau – dantų 

protezavimo paslaugos), turi šie privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys: 

 asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;  

 asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta 

tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys;  

 vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;  

 asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės 

ligos. 

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal 

faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip: 

1. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nedarbingiems arba iš dalies 

darbingiems asmenims: 

1.1. kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų 

protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės 

pirmojo krūminio danties – 504,81 balo (560,34 Eur);  

1.2. kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau 

kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – 504,81 balo (560,34 Eur);  

1.3.  kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio 

– 1553,24 balo t.y. 1 724,10 Eur (nustato konsiliumas). 

2. Vaikams: 

2.1. kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, 

pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba 

standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 257,63 balo t.y. 285,97 Eur;  

2.1. kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant 

ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais – iki 1553,24 balo t.y. 1724,10 Eur 

(nustato konsiliumas); 

3. Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių 

onkologinės ligos: 
3.1. po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje 

yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų 

protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės 

pirmojo krūminio danties – iki 504,81 balo t.y.  560,34 Eur;  

3.2. atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių 

šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1553,24 balo t.y. 1 724,10 Eur 

(nustato konsiliumas). 

 

Dantų protezavimo paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.01E20DFB16B4/asr 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.01E20DFB16B4/asr


BŪTINOJI MEDICINOS (ODONTOLOGINĖ) PAGALBA 

 

Tokia pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į 

tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne. Pagalba teikiama teisės aktų 

nustatyta tvarka. Pacientas turi atitikti būtinosios (odontologines) pagalbos mastą ir kriterijus. 

Būtinosios medicinos (odontologinės) pagalbos teisinis reglamentavimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F/asr 

Būtinoji medicinos (odontologinė) pagalba taip pat teikiama ir užsienio šalių 

apdraustiesiems piliečiams. Tam, kad Europos Sąjungos šalių pilietis galėtų pasinaudoti šia teise, 

jis turi pateikti galiojančius asmens tapatybę ir draustumą Valstybiniu sveikatos draudimu 

patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį 

sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios 

medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe). 

Ne Europos Sąjungos šalių piliečiai už būtinąją pagalbą turi mokėti pagal LR Sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas. 

Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, 

teikiamos tik patikrinus, ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. 

Pasitikrinti, ar esate apdraustas, galite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje 

www.vlk.lt 

Nuoroda: 

https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx 

 

 

VšĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA, SUDARIUSI 

SUTARTIS DĖL AMBULATORINIŲ SPECIALIZUOTŲ ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SU 

 

1. VILNIAUS TERITORINE LIGONIŲ KASA DĖL: 

 

Gydytojo burnos chirurgo; 

Gydytojo ortodonto; 

Gydytojo odontologo ortopedo; 

Gydytojo periodontologo; 

Gydytojo vaikų odontologo 

Gydytojo burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir ar 

(rafija), ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar 

ligacija) paslauga; 

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinės konsultacijos; 

Ortodontinių aparatų (plokštelės); 

Dantų protezavimo paslaugų. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F/asr
https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx
https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx


II. KLAIPĖDOS TERITORINE LIGONIŲ KASA DĖL: 

Gydytojo burnos chirurgo; 

Gydytojo ortodonto; 

Gydytojo odontologo ortopedo; 

Gydytojo periodontologo; 

Gydytojo vaikų odontologo 

Gydytojo burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir ar 

(rafija), ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar 

ligacija) paslauga; 

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinės konsultacijos; 

Ortodontinių aparatų (plokštelės); 

Vienos breketų sistemos; 

Dantų protezavimo paslaugų. 

II. ŠIAULIŲ TERITORINE LIGONIŲ KASA DĖL: 

Gydytojo burnos chirurgo; 

Gydytojo ortodonto; 

Gydytojo odontologo ortopedo; 

Gydytojo periodontologo; 

Gydytojo vaikų odontologo 

Gydytojo burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir ar 

(rafija), ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar 

ligacija) paslauga; 

Gydytojo vaikų odontologo išplėstinės konsultacijos; 

Ortodontinių aparatų (plokštelės); 

Vienos breketų sistemos; 

Dantų protezavimo paslaugų. 

II. KAUNO TERITORINE LIGONIŲ KASA DĖL: 

Dantų protezavimo paslaugų. 

 

Informacija atnaujinta: 

2020-10-19 

 


