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Kodas                 Paslaugos pavadinimas 

 

Kaina 

eurais 

    1.TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS  

03001 Perrišimas   4,10 

03004 Spaudžiantis tvarstis 5,02 

03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis  10,86 

03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis  13,34 

03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas 2,37 

03017 Gipsinis batas  13,34 

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis 9,13 

03019 Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos 4,49 

03024 Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius 

sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos)  

 12,70 

03025 Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius 

sąnarius, pakartotinai rišamas nepakeitus jo formos 

5,52 

03026 Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta  25,62 

03028 Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio 5,73 

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 5,52 

03030 Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų 

uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui, nuimamo pado 

pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo 

6,16 

      2. INJEKCIJOS,  INFUZIJOS  

04001 Kraujo paėmimas iš venos 4,71 

04002 Kraujo paėmimas iš piršto 2,97 

04003 Injekcija į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis 

skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 

3,29 

04004 Injekcija į veną 4,71 

04005 Injekcija į arteriją 8,10 

04006 Injekcija į raumenis 3,29 

04007 Injekcija į peridualinę ertmę 6,97 

04008 Medikamentų poodinė infuzija 9,13 

04009 Infuzija į veną 10-30 min.   7,89 

04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 9,52 

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti 3,29 

  3. PUNKCIJOS   

06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija 18,33 

06002 Peties ir kelio sąnario punkcija 25,62 

06003 Limfmazgio punkcija, seilių maišelio, nervinio mazgo, seromos, 

higromos, hematomos punkcija, būgnelio punkcija 

47,94 

06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija 47,94 



06009 Pieno liaukų punkcija, vienos skydliaukės pusės punkcija, seilių 

liaukos arba sėklidės punkcija 

84,63 

06011 Duglaso ertmės punkcija 47,94 

06012 Gimdos priedų punkcija   186,50 

06013 Šlapimo pūslės ir hidrocelės punkcija  47,94 

 Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):  

                  4. KINEZITERAPIJA  

08001 individualus užsiėmimas  5,94 

08002 grupinis užsiėmimas  3,57 

 Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra):  
 

08003 grupinis užsiėmimas 5,34 

08004 individualus užsiėmimas    8,31 

08005 Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos (toliau-KT) 

užsiėmimas vandenyje (1 procedūra) (1 valanda) 

  7,57 

08006 individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo)  35,56 

08007 grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų)   11,89 

08008 Grupinis užsiėmimas (vaikų)  11,89 

 Kineziterapija po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):   

08013 individualus užsiėmimas  14,26 

08014 grupinis užsiėmimas   9,52 

08015 Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami 

individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) 

16,28 

 Stuburo tempimas ir mankšta:  

08016 vandenyje 14,26 

08017 salėje  8,31 

 Taikomoji kineziterapija:  

08018 individualus užsiėmimas  11,89 

08019 grupinis užsiėmimas   8,31 

     5.MECHANOTERAPIJA  

09001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga  9,52 

09002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 11,89 

09003 Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 14,26 

09004 Aparatinis „sausas“ stuburo tempimas   11,89 

09005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais    11,89 

  6. GYDOMASIS MASAŽAS  

10001 Galvos masažas  3,57 

10003 Kaklo srities masažas  5,34 

10004 Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių 

masažas   

7,08 

10005 Alkūnės sąnario masažas  3,57 

10006 Riešo sąnario masažas  3,57 

10007 Plaštakos ir dilbio masažas  3,57 

10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros)  10,65 

10009 Nugaros masažas  7,08 

10010 Pilvo raumenų masažas   5,34 

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas  5,34 

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas   10,65 

10013 Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas   12,49 

10014 Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir 

kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės 

linijos)  

 11,89 

10015 Apatinės galūnės masažas  7,08 



10016 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, 

šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) 

 10,65 

10017 Klubo sąnario masažas  3,57 

10018 Kelio sąnario masažas  3,57 

10019 Čiurnos sąnario masažas  3,57 

10020 Pėdos ir blauzdos masažas  3,57 

10021 Bendrasis kūdikių masažas   12,31 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 kartų)  35,56 

10023 Lengvas bendrasis masažas   23,78 

10024 Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų)   12,31 

           7. BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA  

 Gydomosios vonios:  

11008 sukūrinės kojoms     8,31 

11010 mineralinės   11,89 

11011 perlinės    11,89 

11012 vaistažolių 14,26 

11013 povandeninis masažas   14,26 

11018 pušų ekstrakto 10,37 

 Purvo procedūros:  

11021 purvo aplikacija   11,89 

11023 Parafino aplikacija   11,89 

  8.FIZIOTERAPINIS GYDYMAS  

 Amplipulsterapija:  

12002 be medikamentų     4,21 

12006 Darsonvalizacija (vieno lauko)  4,71 

12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas 4,71 

12010 Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko) 4,71 

12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas)  4,71 

12013 Magnetolazerinė terapija  (1 lauko)   4,21 

12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija  5,94 

12015 Lazerio terapija (1 lauko)  4,71 

 Mikrobangų terapija:  

12018 decimetrinės mikrobangos  4,71 

12019 centimetrinės mikrobangos  4,71 

12020 milimetrinės mikrobangos  4,71 

12021 Ultragarso terapija (1 lauko)  4,71 

12022 UAD terapija   3,57 

12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko)  5,94 

12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) 3,57 

12025 Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko) 3,57 

12026 Interferencinių srovių terapija (1lauko) 4,71 

12028 Haloterapija (1 seansas)  8,10 

     9. KRAUJĄ DETOKSIKUOJANČIOS IR JO SUDĖTĮ          

KOREGUOJANČIOS PROCEDŪROS 

 

 

13016 

 

 

Hemodializė 

   440,65         

 

           10. BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 3,50 

15009 Albumino koncentracijos nustatymas 3,42 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,24 

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 2,08 

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas  2,91 



15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 3,06 

15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA) 2,39 

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,91 

15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas  4,24 

15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal 

Friedevaldo formulę  

0,90 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas  3,42 

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas  2,67 

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas  2,67 

15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,80 

15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,80 

15032 Chloridų koncentracijos nustatymas  3,58 

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas   3,73 

15034 Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas 4,68 

15040 Geležies koncentracijos nustatymas  3,73 

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas  3,27 

15043 Magnio koncentracijos nustatymas   4,55 

15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas  3,50 

15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas  3,50 

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas  3,50 

15067 Kreatinkinazės (CK)aktyvumo nustatymas 5,50 

15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas 8,80 

15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 4,17 

15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 6,84 

15077 Protrombino aktyvumo nustatymaspagal Kviką 7,23 

15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu 

(SPA) 

5,97 

15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 7,66 

15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) 6,56 

15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu  39,64 

15124 Laisvo tiroksino (LT (4)) nustatymas imunofermentiniu metodu  18,03 

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  15,36 

15130 Laisvo trijodtrironino (FT(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu   19,68 

15164 Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  20,63 

15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas  20,55 

15183 Vėžio žymens CA 19-9 nustatymas  27,62 

15185 Prastatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas  22,51 

15193 Vitamino B (12) koncentracijos nustatymas  49,90 

15194 Feritino koncentracijos nustatymas  19,52 

15195 Mioglobino koncentracijos nustatymas  33,23 

15198 Troponino T (TnT) nustatymas  21,37 

 11. HEMATOLOGINIAI  IR BENDRAKLINIKINIAI    

TYRIMAI 

 

16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 9,23 

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 1,72 

16013 Leukogramos skaičiavimas 3,81 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 7,82 

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 2,67 

16064 Koprogramos įvertinimas 2,91 

16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 2,39 

16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas 3,50 

16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas 1,80 



16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu 9,31 

16105 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės 

faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu 

9,31 

16106 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės 

faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu 

 20,86 

16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)     12,37 

  12. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI  

17006 Neigiamo šlapimo pasėlio rankinių būdu nustatymas    6,62 

17010 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir 

anaerobams) nustatymas 

  38,70 

17011 Neigiamo kraujo pasėlio rankiniu būdu (aerobams ir anaerobams) 

nustatymas 

  18,49 

17019 Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas    7,95 

17032 Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas   23,31 

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas 7,51 

17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas 6,23 

17105 Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

17,67 

17107 Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

  18,49 

17125 Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

  29,26 

17128 Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 26,21 

17146 Hepotito A viruso (HAV) IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

30,31 

17155 Hepotito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

17,08 

17161 Hepotito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 21,98 

17169 Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnų ir p24 Ag 

nustatymas imunofermentiniu metodu 

12,77 

17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

19,46 

17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

19,46 

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

18,41 

17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

18,34 

17233 Kokybinis greitasis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG 

nustatymas 

12,00 

17235 Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD 

IgG nustatymas 

12,85 

17236 Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas 12,33 

        13. IMUNOLOGINIAI TYRIMAI  

18001 Branduolio antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANA) 19,51 

18002 Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANCA) 32,10 

18010 Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. Anti-TPO) 

imunofermentiniu metodu 

36,58 

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 12,14 

18050 Reumatodinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 17,21 

   14. ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR GYDOMIEJI VEIKSMAI  

22001 Diagnostinė ezofagoskopija 23,78 

22002 Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija 33,29 

22011 Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant vietinei nejautrai  47,66 



22012 Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant bendrinei nejautrai  95,28 

22013 Kraujavimo stabdymas stemplėje – skleroterapija   119,06 

22014 Kraujavimo stabdymas stemplėje – elektrokoaguliacija  47,66 

22017 Polipo pašalinimas, esant vietinei nejautrai  52,37 

22018 Polipo pašalinimas, esant bendrinei intraveninei nejautrai   123,80 

22019 Polipo pašalinimas, esant bendrinei intubacinei nejautrai   100,02 

22020 Polipo citologinis tyrimas, biopsija 11,89 

22023 Diagnostinė ezofagogastroskopija 33,29 

22024 Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija, citologiniu tyrimu 42,85 

22027 Ezofagogastroskopija ir injekcinė terapija (vienas seansas) 52,37 

22030 Skrandžio polipektomija 52,37 

22031 Skrandžio polipektomija su patomorfologiniu tyrimu  61,88 

22036 Enteralinio maitinimo zondo įleidimas 47,66 

22039 Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant vietinei nejautrai  54,81 

22040 Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant bendrinei nejautrai   102,36 

22041 Kraujavimo stabdymas skrandyje skleroterapija   126,24 

22042 Kraujavimo stabdymas skrandyje elektrokoaguliacija 97,65 

22044 Kraujavimo stabdymas skrandyje kombinuota terapija 135,76 

22045 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija 40,48 

22046 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su biopsija, citologiniu 

ištyrimu  

49,99 

22051 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su injekcine terapija (1 

seansas) 

52,37 

22053 Dvylikapirštės žarnos polipektomija 59,55 

22054 Dvylikapirštės žarnos polipektomija ir patomorfologinis ištyrimas  69,07 

22057 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje skleroterapija  135,76 

22058 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje elektrokoaguliacija  107,17 

22060 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje kombinuota terapija  145,31 

22061 Diagnostinė duodenoskopija 45,29 

22062 Diagnostinė duodenoskopija su biopsija, citologiniu tyrimu  54,81 

    15. RADIOLOGINIAI TYRIMAI  

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) 35,13 

24002 Krūtinės ląstos rentgenoskopija 7,18 

24003 Stemplės rentgenoskopija 9,52 

24005 Pilvo apžvalginė rentgenoskopija 7,39 

24006 Plonosios žarnos rentgenoskopija  24,70 

24008 Žarnyno rentgenoskopija (pasažas)  7,39 

24014 Intraveninė urografija 18,96 

    16. ULTRAGARSINIAI TYRIMAI 

 

 

27003 Kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be doplerinio kraujotakos 

įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  

82,09 

27004 Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo 

aprašymu  

82,09 

27005 Pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio 

kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  

82,09 

27006 Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, 

bet su gydytojo aprašymu  

82,09 

27007 Dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be 

doplerinio kraujotakos įvertinimo 

82,09 

27008 Moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 

gydytojo aprašymu  

82,09 



27009 Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 

gydytojo aprašymu  

82,09 

27010 Mašnelės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 

gydytojo aprašymu  

82,69 

27011 Raumenų ir skeleto tyrimas (1 ar daugiau regionų) be doplerinio 

kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  

82,69 

27012 Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) be doplerinio kraujotakos 

įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  

82,09 

27014 Kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 

gydytojo aprašymu  

28,80 

     17. FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOPS TYRIMAI  

28004 Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu 29,72 

28005 Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu, naudojant medikamentų 

funkcinius mėginius 

35,56 

28021 Skydliaukės echoskopinis tyrimas  11,89 

28022 Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)  35,56 

28023 Kepenų echoskopinis tyrimas  35,56 

28024 Inkstų echoskopinis tyrimas  17,83 

28025 Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas 11,89 

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo  5,94 

28037 Veloergometrija  47,45 

28039 Echokardiografija M režimu 9,13 

28040 Echokardiografija M režimu + dvimačiu režimu 47,45 

28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu 71,22 

28051 Holterio (24 val., EKG) stebėsena   95,00 

28068 Kulkšnies indekso nustatymas  9,13 

      18. PROKTOLOGINIAI TYRIMAI  

29008 Rektoskopija 23,78 

      19. ANESTEZIJOS PAGALBA  

33004 Vietinis infiltracinis nuskausminimas 17,94 

 Bendra anestezija, atliekant kitas operacijas (endotrachėjinis 

metodas): 

 

33029 iki 1 val. 457,56 

33030 iki 2 val. 551,32 

33033 Bendra anestezija atliekant kitas operacijas (intraveninis metodas) iki 

1 val. 

135,37 

 Bendra anestezija (kaukės metodas):  

33034 iki 1 val. 148,29 

33035 ilgiau nei 1 val. 481,51 

33036 Regioninė anestezija chirurginėse operacijose (endolumbalinis 

metodas) iki 1 val. 

105,54 

33040 Regioninė anestezija chirurginėse operacijose (epiduralinis metodas) 

iki 1 val. 

105,54 

          20. OTOLARINGOLOGIJA  

41001 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant 81,77 

41040 Svetimkūnių iš nosies pašalinimas  77,06 

            21. DERMATOLOGIJA  

42001 Sergančiojo odos liga ištyrimas (1 priėmimas) 29,30 

42002 Lėtinė blauzdų opa (neįskaitant vaistinių medžiagų)  9,52 

42003 Išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba pribarstymas 

milteliais ir aprišimas (neįskaitant vaistinių medžiagų)   

 6,97 



42004 Nagų grybelio chirurginis gydymas (su nagų paruošimu, 10 

apsilankymų)  

86,47 

42005 Galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai) 103,60 

42007 Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) 8,81 

42011 Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 24,91 

42012 Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 23,25 

  22. UROLOGIJA  

45008 Šlapimo pūslės kateterizacija  27,46 

45039 Šlapimo pūslės fistulės priežiūra, įskaitant skalavimą, kateterio 

fiksaciją ir aprišimą 

76,96 

45051 Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas, įskaitant skalavimą, kateterio 

fiksavimą ir tvarstį (be kateterio kainos) 

76,96 

  23. CHIRURGIJA  

46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas  51,66 

46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas  89,34 

46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą  14,54 

46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas  21,02 

46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio  97,87 

46006 Giliai esančio svetimkūnio išėmimas iš minkštųjų audinių arba kaulų 

operuojant 

 221,74 

46007 Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir nekrozavusių audinių 

išpjovimas  

51,66 

46008 Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių 

išpjovimas  

89,34 

46009 Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų 

chroniškų minkštųjų ir kaulų supūliavimo atvejais  

194,92 

46010 Antirabinis darbas  7,39 

46011 Parazitų išėmimas iš poodžio audinių  97,87 

46012 Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 

cm) odos auglių išpjovimą  

51,66 

46013 Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po 

gleivine), esančio auglio išpjovimas 

140,61 

46014 Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš tos pačios vietos 116,51 

46015 Giliųjų kūno audinių (pvz., riebalinių  audinių, raumenų, fascijų) arba 

pavyzdžių iš giliųjų audinių išpjovimas 

148,50 

46026 Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine, ekscizija  96,13 

46027 Giliai esančio auglio atvėrimas, ekscizija 148,50 

46028 Uždegiminio proceso nuslopinimas giliai prapjaunant fascijas ir po 

jomis esančius sluoksnius, įledžiant dreną, esant bendrinei nejautrai 

161,48 

46038 Kojos arba rankos piršto nago trepanacija    34,85 

46039 Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago šaknį  55,66 

46041 Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, 

įskaitant vietinį drenavimą  

91,92 

46042 Delno flegmonos operacija 139,26 

46043 Vieno arba keleto drenų įleidimas į sąnarius, kaulus arba 

minkštuosius audinius įvairiais būdais 

185,15 

46045 Delno, pėdos arba piršto sąnario – ganglijaus operacija  153,10 

46048 Sausgyslės makšties stenozės operacija, išpjaunant mėginį 201,89 

46049 Piršto sinovektomija 242,26 

46054 Vienos ištiesinamosios sausgyslės paruošimas ir susiuvimas, 

sutvarkant šviežią žaizdą 

201,89 

46058 Diupuitreno kontraktūros operacija  423,20 

46060 Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas ir gydymas    83,50 



46061 Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo 

kojos piršto reponavimas, gydymas  

143,37 

46062 Lūžusio metakarpalinio, metatarsalinio kaulo reponavimas, gydymas  167,04 

46063 Lūžusio žastikaulio reponavimas, gydymas  214,38 

46070 Vielų išėmimas  158,72 

46075 Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas  112,02 

46076 Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas  69,99 

46077 Apatinio žandikaulio išnirimo reponavimas, gydymas 69,99 

46078 Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  112,02 

46079 Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  69,99 

46081 Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  168,06 

46082 Peties sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  168,06 

46108 Fiksacinės plokštelės išėmimas  140,08 

46126 Plaštakos raumenų ir sausgyslių susiuvimas (be imobilizacijos) 335,60 

46131 Raumenų arba sausgyslių susiuvimas (1 sausgyslė) 335,60 

46151 Nudegimų nekrektomija naudojant bendrinę nejautrą  323,00 

46249 Pleuros ertmės diagnostinė punkcija  38,11 

46250 Pleuros ertmės gydomoji punkcija  76,25 

46252 Pleuros ertmės drenavimas  132,51 

46365 Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo uždaroji repozicija  47,02 

46377 Limfmazgių arba giliųjų audinių biopsija  148,68 

           24.GINEKOLOGIJA  

39002 Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu 9,13 

39003 Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą  3,68 

39004 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš krūties liaukų  5,52 

39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų  7,39 

39006 Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos  9,13 

39007 Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų 

diagnostikai 

9,13 

39008 Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų  5,52 

39010 Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais  5,52 

39022 Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 11,46 

39023 Gimdos spiralės išėmimas 10,26 

39024 Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete  11,46 

39026 Vaikui makšties svetimkūnio išėmimas 54,91 

39027 Bartolinio liaukos atvėrimas 57,71 

39028 Bartolinio cistos išgliaudymas 115,49 

39030 Cervikalinio kanalo diletacija (išplėtimas) prieš diagnostinę apžiūrą 80,64 

39031 Cervikalinio kanalo diletacija spontaninio aborto arba pogimdyvinės 

abrazijos atvejais  

73,28 

39032 Cervikalinio kanalo abrazija 55,23 

39033  Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant biologinės medžiagos 

siuntimą histologiniam tyrimui atlikti 

 133,74 

39034 Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant biologinės medžiagos 

siuntimą histologiniam tyrimui atlikti pogimdyminiu laikotarpiu iki 

42-os dienos po gimdymo  

128,19 

39035 Gimdos ertmės abrazija spontaninio aborto atveju iki 12 nėštumo 

savaitės  

216,22 

39037 Neįvykęs persileidimas, abortavimas (nesivystančio nėštumo) 91,60 

39079 Gimdos kaklelio apsiuvimas 54,91 

39080 Siūlių išėmimas iš gimdos kaklelio   9,13 

39108 Echoskopija (transabdominalinė) 30,75 

39109 Echoskopija (vaginalinė) 38,42 



39111 Vaginalinės operacijos, esant inhaliacinei nejautrai  356,08 

39114 Ginekologinė ligonės apžiūra   17,41 

39115 Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas    5,13 

39116 Genitalijų echoskopija 189,58 

39118 Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete  25,62 

39119 Mažos mergaitės gydomoji procedūra – praplovimas su  

medikamentais  

 4,10 

 

 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS 

DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslau-

gos 

kodas 

Paslaugos pavadinimas Kaina 

eurais 

1. 1555 Endokrinologo 26,14 

2. 1559 Kardiologo 26,14 

3. 1576 Akušerio ginekologo 21,32 

4. 1578 Anesteziologo reanimatologo 21,32 

5. 1579 Chirurgo 21,32 

6. 1581 Dermatovenerologo 21,32 

7. 1595 Neurologo 21,32 

8. 1596 Oftalmologo 21,32 

9. 1602 Ortopedo traumatologo 21,32 

10. 1603 Otorinolaringologo 21,32 

11. 1606 Psichiatro 21,32 

12. 1608 Pulmonologo 21,32 

13. 1612 Urologo 21,32 

14. 1617 Vaikų ligų gydytojo 21,32 

15. 1623 Vidaus ligų gydytojo 21,32 

16. 3420 Dietologo 21,32 

17. 1610 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 21,32 

18. 1583 Echoskopuotojo 26,43 

19. 1584 Endoskopuotojo 26,43 

20. 2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 31,55 

21. 2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) 

biopsija (aspiracinė punkcija), ir(ar) hormoninis tyrimas) 

36,36 

22. 2705 

 

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 

(ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) 

EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio 

stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 

kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 

36,36 

23. 2718 

 

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 

nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 

skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis 

tyrimas) 

30,29 

24. 3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) 21,32 

25. 3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 21,32 

26. 2721 

 

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 

kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 

30,29 



27. 2724 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 

punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 

reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 

30,29 

28. 2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 30,29 

29. 2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 30,29 

30. 2730 

 

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis 

tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) 

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

ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas) 

37,88 

31. 2732 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir 

(ar) amputacija, ir (ar) biges suformavimas, ir (ar) 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, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmes punkcija) 

37,88 

32. 2736 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

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

incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) 

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir 

parenkami akiniai) 

37,88 

33. 2737 

 

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės 

suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir 

(ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos 

ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir 

(ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės 

fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į 

sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) 

37,88 

34. 2738 

 

 

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis 

tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir 

(ar) audiograma, ir (ar) 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, ir (ar) polipektomija, ir (ar) 

klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) 

regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) 

otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir 

(ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) 

akustinis balso lauko ištyrimas 

37,88 

35. 2739 Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis 

tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, 

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

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) 

37,88 

36. 2743 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė 

nejautra) 

74,76 

37. 2895 Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 12 d.) 

22,61 

38. 3037 Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos 

etapas (14 d.) 

27,10 

39. 3038 Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (14 d.) 

27,10 

40. 3041 Ambulatorinė reabilitacija I: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos 

etapas (10 d.) 

22,61 

41. 3042 Ambulatorinė reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė 14d.) 

27,10 

42. 3525 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) 21,32 



43. 3855 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

31,70 

44. 3856 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

31,70 

45. 3857 Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

63,41 

46. 3858 Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

63,41 

47. 3859 Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

95,10 

48. 3860 Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

95,10 

49. 3861 Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

126,80 

50. 3862 Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė 

medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių 

priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: 

kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

126,80 

51. 3863 Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga,teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo 

priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies) 

11,55 

52. 3864 Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga,teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo 

priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies) 

11,55 

53. 3884 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1priemonė 

6,33 

54. 3887 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kaip taikomos tik 2 priemonės 

12,68 

55. 3889 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kaip taikomos 3 priemonės 

19,02 

56. 3891 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kaip taikomos 4 priemonės 

25,36 

  

III SKYRIUS 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS  

 

 Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina 

eurais 

1.  

 60001 Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą 67.93 

 60002 Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą 106.17 



 

 60035 Vykstančiųjų į užsienį (vienas gydytojas specialistas) 3,76 

 60036 Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą/Dirbančių su ginklu periodinis 

tikrinimas (vienas gydytojas specialistas) 

6.01 

 60037 Vairuotojų 5.26 

3. Anoniminis piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu gydymas ir asmens girtumo laipsnio 

nustatymas 

 60048 Anoniminis abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų 

gydymas ir potraukio slopinimas  

112.52 

 60053 Asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį 

kraujo ištyrimą  

18,63 

 

4. Dermatologo kosmetinės procedūros 

 60094 Papilomos pašalinimas elektrokoaguliacija  7,78 

 60095 Riebalinės liaukos cistos pašalinimas elektrokoaguliacija  4,33 

 60096 Ateromos iki 0,5 cm pašalinimas elektrokoaguliacija  19,89 

 

 

IV SKYRIUS 

PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI, UŽ KURIUOS MOKA PATS 

DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS 

 

Eil 

Nr. 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys Kaina eurais* 

Įsidarbinant 

(pirminis) 

Dirbant 

(pakartotinis) 

1. Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo 

priemonių laivavedžiai (vieno gydytojo specialisto 

tikrinimas) 

9,61 14,49 

2.  Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su 

geležinkelių transporto eismu (vieno gydytojo specialisto 

tikrinimas) 

1,43 3,52 

3. Vairuotojų (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 4,56 5,21 

4. Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos 

profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą 

kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus): 

  

4.1. darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų 

sąrašą, patvirtintą įsakymo 13 priedo 1 lentelėje (vieno 

gydytojo specialisto tikrinimas) 

2,11 3,59 

4.2. darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos 

sąlygomis (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 
0,65 3,09 

4.3. darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos 

sąlygomis (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 
0,00 4,56 

4.4. darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių 

rizikos sąlygomis (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 
3,59 7,49 

4.5. darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos 

sąlygomis (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 
1,08 3,25 

4.6. darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 

(vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 
1,95 4,88 

5. Darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti 

veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl 

užkrečiamųjų ligų (vieno gydytojo specialisto tikrinimas) 

1,53 1,08 

 

 

 

 



V SKYRIUS 

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ 

PASLAUGAS, APMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO 

BIUDŽETO, PASLAUGŲ KAINOS 

Eil. 

Nr. 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai Kaina 

1. Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos tikrinimas 11,60 

  

  



 

VI SKYRIUS 

  KITOS PASLAUGOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 

eurais 

1. Rentgeno nuotraukos išdavimas 5,79 

2. Kompaktinio disko išdavimas su įrašyta radiologinio tyrimo informacija 0,87 

3. Paciento transportavimas ligoninės GMP automobiliu (už 1 nuvažiuotą 

kilometrą) 

0,35 

4. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos vienas lovadienis (para) (kai 

gydymo trukmė daugiau kaip 120 dienų) 

30,00 

5. Pažymos asmeniškai prašant (išrašas iš ligos istorijos apie gydymąsi 

ligoninėje ir pan.) 

1,45 

6. Kompensuojamų vaistų paso (KVP) išdavimas pirmą kartą  apdraustajam 

asmeniui 

nemokamai 

7. Kompensuojamų vaistų paso keitimas (grąžinus senąjį) 1,00 

8. Negrąžinto KVP, iš dalies sugadinto, sugadinto, kai negalima nustatyti 

pagal jį išduotų kompensuojamų vaistų ar MPP ar pamesto, išdavimas 

3,00 

9. Dokumentų kopijavimo paslaugos (A4 formatas, viena pusė) 0,14 

10. Vakuuminis kraujo paėmimo mėgintuvėlis ir adata  0,20 

11. Maitinimo paslaugos ambulatorinės reabilitacijos pacientams - 

kompleksiniai pietūs:  

2,90 

11.1.                                    sriuba su duona 0,60 

11.2.                                    antras patiekalas  2,00 

11.3.                                    gėrimas  0,30 

________________________ 
 

 


