
 

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LICENCIJA 

1999-12-30 Nr. 178 

Vilnius 
 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos  

apsaugos ministerijos suteikia teisę viešajai įstaigai „Pakaunės pirminės sveikatos 

priežiūros centras“, kodas 159945658, registruotai Didžioji g. 1, Raudondvario k., Kauno 

r. sav.,  verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas: 

nuo 2020-11-27 

Vandžiogalos šeimos gydytojo kabinete, adresu Parko g. 6, Vandžiogalos mstl., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 

ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos)  

Karmėlavos ambulatorijoje, adresu Vilniaus g. 9, Karmėlavos II k., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 
ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros: dantų techniko praktikos, burnos higienisto 

praktikos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos), masažo 

Babtų ambulatorijoje, adresu Kauno g. 6, Babtų mstl., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 

ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 
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Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos 

išduotos 2000-10-21 Nr. 178 
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 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose)  

Raudondvario ambulatorijoje, adresu Didžioji g. 1, Raudondvario k., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 
ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, masažo, slaugos (bendrosios 

praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose)  

Kulautuvos šeimos gydytojo kabinete, adresu Akacijų al. 33, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 

ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos)  

Neveronių ambulatorijoje, adresu  Šiltnamių g. 6, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 
ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose)  

Domeikavos ambulatorijoje, adresu Neries g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos): odontologijos, 

ortopedinės odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveiktos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos 

sveikatos priežiūros 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) –odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto praktikos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose), masažo 

Voškonių medicinos punkte, adresu Taikos g. 3, Voškonių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendrosios praktikos slaugos)  

Panevėžiuko medicinos punkte, adresu Kranto g. 2, Panevėžiuko k., Babtų sen., Kauno r. sav.; 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendrosios praktikos slaugos, ambulatorinės 

slaugos paslaugas namuose)  

Pagynės medicinos punkte, adresu Pagynės 50-čio g. 4, Pagynės k., Babtų sen., Kauno r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendruomenės slaugos)  

Užliedžių medicinos punkte, adresu Ledos g. 2, Užliedžių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendruomenės slaugos)  
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