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      PATVIRTINTA         

                         Direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d.   
įsakymu Nr. V-85 (Direktoriaus įsakymo 
2022-12- 28 Nr. V-    redakcija) 

 
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

Kodas  Paslaugos pavadinimas 
Kaina 
eurais, 
EUR 

  KINEZITERAPIJA  
08001 Kvėpavimo gimnastika, individualus užsiėmimas 5,94 

  
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra) 
 

08003 grupinis užsiėmimas 5,34 
08004 individualus užsiėmimas 8,32 
  KT vandenyje (1 valanda)  
08006 Individualus užsiėmimas 35,56 
08007 Grupinis užsiėmimas 11,89 
  KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):  
08013 individualus užsiėmimas 14,26 

08015 
Pasyvūs sunkių ligonių  reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami 
individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) 

16,28 

  Taikomoji KT (ergoterapija):  
08018 individualus užsiėmimas 11,89 
08019 grupinis   užsiėmimas 8,31 
  GYDOMASIS MASAŽAS  
10001 Galvos masažas (1 vienetas) 3,57 
10002 Veido masažas (1 vienetas) 3,57 
10003 Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) 5,34 

10004 
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių 
masažas (2 vienetai) 

7,08 

10005 Alkūnės sąnario  masažas (1 vienetas)  3,57 
10006 Riešo sąnario masažas (1 vienetas) 3,57 
10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas) 3,57 
10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 vienetai) 10,65 
10009 Nugaros masažas (2 vienetai) 7,08 
10010 Pilvo raumenų masažas (1,5 vieneto) 5,34 
10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 vieneto) 5,34 
10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai) 10,65 
10013 Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 vieneto)     12,49 

10014 
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir 
kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos 
– 3 vienetai) 

11,89 

10015 Apatinės galūnės masažas (2 vienetai) 7,08 

10016 
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, 
šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 vienetai) 

10,65 

10017 Klubo sąnario masažas (1 vienetas) 3,57 
10018 Kelio sąnario masažas (1 vienetas) 3,57 
10019 Čiurnos sąnario masažas (1 vienetas) 3,57 
10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas) 3,57 
10021 Bendrasis kūdikių masažas  12,31 
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10022 Bendrasis kūno masažas (10 vienetų) 35,56 
10023 Lengvas bendrasis masažas 23,78 
10024 Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų) 12,31 
  FIZIOTERAPINIS GYDYMAS 1 PROCEDŪRA  
12002 Amplipulsterapija, impulsinės srovės 4,21 
12003 Galvanizacija, elektroforezė  6,16 
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 
12012 Induktotermija 4,71 
12013 Magnetolazerinė terapija (1 lauko) 4,21 
12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija 5,94 
  Ultravioletinių spindulių terapija ir su BIOTRON  
12016 bendra 9,52 
12017 vietinė 2,37 
  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 
12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) 3,57 
12025 Magnetinio lauko terapija BEMER aparatu 3,57 
  BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA  
  GYDOMOSIOS VONIOS  
11011 Perlinės 11,89 
11013 Povandeninis masažas 14,26 
11023 Parafino aplikacija 11,89 

 
Priemoka už perlinių vonių procedūrą, atliekamą povandeninio 
masažo vonioje 

7,00 

  RENTGENOGRAFIJA IR ULTRAGARSINIAI TYRIMAI  

25011 
Rentgeno tyrimas, įrašytas į DVD diską (jei siuntimą išdavęs 
gydytojas nenurodo, kad turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo 
vaizdo (-ų) kopija (-os), o pacientas pageidauja) 

6,10 

25012 
Kompiuterinės tomografijos nuotrauka 35x43 cm dydžio (jei siuntimą 
išdavęs gydytojas nenurodo, kad turi būti pateikta (-os) radiologinio 
tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), o pacientas pageidauja) 

7,68 

25013 
Kompiuterinės tomografijos tyrimas, įrašytas į DVD diską (jei 
siuntimą išdavęs gydytojas nenurodo, kad turi būti pateikta (-os) 
radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os) , o pacientas pageidauja) 

6,10 

25014 Termoechograma 11x10 3,60 
  BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 3,50 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,23 

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 2,09 
15013 Gliukozės toleravimo mėginys 3,58 
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas  21,00 

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas      2,91 

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 3,05 
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15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas       2,38 

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,91 

15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 4,25 

15025 
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal 
Friedevaldo formulę 

0,89 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 3,43 
15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 2,68 
15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 2,68 
15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,79 
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,79 
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 3,72 
15040 Geležies koncentracijos nustatymas 3,72 

15053 
Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, K, Na, 
Ca++, Cl tyrimas 

18,18 

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

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

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 3,50 

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas      9,68 

15078 
Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu 
(SPA) 

5,96 

15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas ADTL) 6,56 

15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu     19,29 

15124 Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu 18,03 

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu 15,35 

15175 Osteokalcino nustatymas imunofermentiniu metodu 27,49 

15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas 22,50 

15194 Feritino koncentracijos nustatymas 19,52 

15198 Troponino T (TnT) nustatymas 21,38 

  HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI  

16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas 1,71 

16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 9,31 

16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 9,31 

16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 9,24 

16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 9,68 

16006 Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 2,31 

16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 2,38 

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 1,71 

16013 Leukogramos skaičiavimas 3,80 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 7,82 

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 0,82 

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 2,68 

16064 Koprogramos įvertinimas 2,91 

16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti 0,67 

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 1,86 
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16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 2,38 

16068 
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustat. (lipnios plėvelės 
metodu) 

1,64 

16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas 0,37 

16070 Eritrocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu 1,56 

16071 Kokybinis baltymo likvore nustatymas 0,60 

16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu 2,91 

16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas 1,56 

16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas 3,50 

16077 
Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato 
mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) 

7,97 

16079 Skreplių natyvinio preparato mikroskopija 3,58 

16080 Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) 3,80 

16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas 1,79 

16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu 9,31 

16104 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės 
faktoriaus nustatymas rankiniu būdu 

4,17 

16105 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės 
faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu 

    9,31 

16107 Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu 6,03 

16108 Rezus sistemos fenotipo nustatymas plokšteliniu būdu 8,19 

16110 
Antikūnių nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, 
stulpeliniu būdu 

16,76 

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) 7,52 

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 12,14 

  MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI  

17038 
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams nustatymas           
(1 lauko tyrimas) 

4,38 

17039 
Neigiamo odos, nagų ir plaukų pasėlio grybams nustatymas 
(1 lauko tyrimas) 

9,73 

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopija      7,50 
17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija 6,24 
 IMUNOLOGINIAI TYRIMAI  

17218 RPR kokybinė reakcija 2,97 

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

13,48 

  NĖŠTUMO NUTRAUKIMAS  

60001 Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą 67,93 

60002 Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą 106,17 

 MEDICININIS IŠBLAIVINIMAS 135,00 

  ETILO ALKOHOLIO NUSTATYMAS kraujyje 225,00 

 
NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS (pagal SAM 
įsakymą) 

227,00 
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GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGOS 
(nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) 
 

 

1576 Akušerio-ginekologo 23,02 

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) 

40,90 

3699 Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 15,68 
1578 Anesteziologo reanimatologo 23,02 

2743 
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė 
nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 

80,71 

3701 Nuotolinė anesteziologo reanimatologo konsultacija 15,68 
1579 Chirurgo 23,02 

2732 

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir 
(ar) 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 (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) 
ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės 
punkcija) 

40,90 

3702 Nuotolinė chirurgo konsultacija 15,68 
1581 Dermatovenerologo 23,02 

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) 

32,70 

3704 Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija 15,68 
3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) 23,02 

3739 
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų) 
konsultacija 

15,68 

3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 23,02 

3740 
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikų) 
konsultacija 

15,68 

1591 Kraujagyslių chirurgo 23,02 

2734 

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis 
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) 

40,90 

1594 Neurochirurgo 23,02 
2720 Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 32,70 
3713 Nuotolinė neurochirurgo konsultacija 15,68 
1595 Neurologo 23,02 

2721 

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 
kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) 
transkranijinė doplerografija(TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė 
sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar)klausos 
sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar)regos 
sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių 
sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų 

32,70 
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potencialų tyrimas (SSP), ir (ar)transkranijinė magnetinė stimuliacija 
(TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) 

3714 Nuotolinė neurologo konsultacija 15,68 
1596 Oftalmologo (suaugusiems) 23,02 

2736 

Oftalmologo (suaugusiems) (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, ir (ar) optinės 
koherentinės tomografijos tyrimas, ir (ar) elektroretinografijos 
tyrimas) 

40,90 

3715 Nuotolinė oftalmologo konsultacija 15,68 
1620 Vaikų oftalmologo 23,02 

2741 

Vaikų 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, ir (ar) optinės 
koherentinės tomografijos tyrimas) 

40,90 

1602 Ortopedo traumatologo 23,02 

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) 

40,90 

3720 Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija 15,68 
1603 Otorinolaringologo 23,02 

 
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) 

40,90 

3721 Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 15,68 
1612 Urologo 23,02 

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) 

40,90 

3727 Nuotolinė urologo konsultacija 15,68 
1623 Vidaus ligų gydytojo 23,02 
2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 32,70 

3737 Nuotolinė vidaus ligų gydytojų konsultacija 15,68 

1617 Vaikų ligų gydytojo 23,02 
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2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 32,70 
1555 Endokrinologo 28,22 

2702 
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) 

39,25 

3680 Nuotolinė endokrinologo konsultacija 15,68 
1556 Gastroenterologo 28,22 

2703 
Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

39,25 

3681 Nuotolinė gastroenterologo konsultacija 15,68 
1559 Kardiologo 28,22 

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) 

39,25 

3683 Nuotolinė kardiologo konsultacija 15,68 

3127 Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga) 69,21 

1583 Echoskopuotojo 28,53 

2700 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 34,06 

1584 Endoskopuotojo 28,53 

2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 34,06 

1609 Radiologo (suaugusiems), kai atliekamas UG tyrimas 30,29 

1610 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 23,02 

1574 Radiologo (vaikams iki 18 metų) 30,33 

   

  
ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ 
PROFILAKTINIO TIKRINIMO PASLAUGOS 

 

1644 Akušerio-ginekologo 12,52 
1646 Chirurgo 12,52 
1648 Dermatovenerologo 12,52 
1655 Kraujagyslių chirurgo 12,52 
1658 Neurochirurgo 12,52 

1659 Neurologo 12,52 

1660 Oftalmologo (suaugusiems) 12,52 

1677 Vaikų oftalmologo 12,52 

1662 Ortopedo traumatologo 12,52 

1663 Otorinolaringologo 12,52 

1670 Urologo 12,52 

1679 Vidaus ligų gydytojo 12,52 

1674 Vaikų ligų gydytojo 12,52 

1625 Endokrinologo 12,52 

1626 Gastroenterologo 12,52 

1629 Kardiologo 12,52 

1667 Radiologo (suaugusiems ir vaikams) 12,52 

1668 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 12,52 

  DIENOS STACIONARO PASLAUGOS  
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3571 
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo 
paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros  

32,51 

3572 
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo 
paslauga, kai atliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros 

49,71 

3573 
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo 
paslauga, pacientui teikiama asmens sveikatos priežiūros specialistų 
komandos 

60,27 

3562 Dienos stacionaro paslauga I 42,73 

3578 
Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo 
paslauga III 

81,42 

3579 
Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo 
paslauga IV 

91,94 

  AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGOS  
3238 Ambulatorinė chirurgija I 56,33 
3239 Ambulatorinė chirurgija II 82,58 
3240 Ambulatorinė chirurgija III 111,56 

  
PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE TEIKIAMOS 
PASLAUGOS 

 

3516 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 23,02 
3517 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 39,38 
3518 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 21,54 
3519 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 48,59 
3520 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 59,32 
3521 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 77,23 
3522 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 240,62 
3523 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 68,48 
  STEBĖJIMO PASLAUGOS  
2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 134,54 
2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 134,54 

  
STACIONARINĖS AKTYVIOJO GYDYMO PASLAUGOS 
 

 

  DIENOS CHIRURGIJA 

Pagal SAM 
įsakymais 
patvirtintą 

bazinę 
kainą, EUR 

  Aktyviojo gydymo paslaugos:  

  Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA, II B -“- 

  Suaugusiųjų chirurgija  -“- 

  Ginekologija IIA, IIB, IIC -“- 

 Suaugusiųjų neurologija II -“- 

  Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA, IIB, IIC -“- 

  Otorinolaringologija II (teikiama suaugusiesiems ir vaikams ) -“- 

  
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (vaikų ir suaugusiųjų), I–II 
(suaugusiųjų), I–II (vaikų), II (suaugusiųjų), II (vaikų) 

-“- 

  Vaikų ligos II -“- 
  Vidaus ligos -“- 

3146 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą  

Vieno 
lovadienio 

kaina, 
EUR 
15,07 
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 BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ PASLAUGOS  

3749 
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas 
ambulatorinėmis sąlygomis 

71,47 

3752 
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas 
stacionarinėmis  sąlygomis 

71,47 

  
SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO IR 
PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS 
(išnaudojus metinį 120 dienų limitą) 

 
 

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 49,43 

3603 
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3605 
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

167,83 

3607 
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė 
plaučių ventiliacija 

388,30 

1976 
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas 

64,31 

3608 
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3609 
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 
vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

116,94 

3610 
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

182,71 

3611 

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 
vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

322,52 

3612 

Vegetacinių ligonių9(pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė 
plaučių ventiliacija 

388,30 

1979 
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas 

52,69 

3623 
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3624 
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 
vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

105,32 

3625 
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

171,10 

3626 

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 
vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

322,52 

3627 

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, 
slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė 
plaučių v entiliacija 

388,30 
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3963 Bendroji slauga 73,99 

3964 Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 269,90 

3965 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 118,27 

3966 
Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

301,20 

3967 Vegetacinės būklės pacientų slauga 105,47 

3968 
Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3969 
Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija 

149,75 

3970 
Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

301,20 

3971 Demencija sergančių pacientų slauga 99,01 

3972 
Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3973 
Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija 

143,29 

3974 
Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

301,20 

2972 Suaugusiųjų paliatyvi pagalba, teikiama stacionare 77,27 

3628 
Paliatyvioji pagalba suaugusiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

269,90 

3147 
Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus(ilgalaikio gydymo, slaugos, 
paliatyvios pagalbos profiliai) 

15,07 

 
Onkologinių ligonių slaugos ir palaikomojo gydymo  paslaugos apmokamos 
pagal SAM įsakymais patvirtintas bazines  kainas   

 

MOKAMOS NEMEDICININĖS PASLAUGOS* Mato vnt. 
Kaina 
eurais, 
EUR 

Ligonio pervežimas (ligonio ar jo lydinčio asmens prašymu)* 1 km. 0,70 
1 val. 6,00 

Medicinos pagalbos automobiliu lydinčio personalo paslauga 
Gydytojas 
Bendrosios praktikos slaugytoja 

 
1 valandai 
1 valandai 

 
12,80 
7,42 

Už naudojimąsi elektros prietaisais: 
Televizorius 
Nešiojamas kompiuteris 
Elektrinis šildytuvas 1500 W 
Šaldytuvas 50W 
Mobiliojo telefono įkrovimas 
Radijo imtuvas 
Interneto paslaugos 

1 parai 
1 parai  
1 parai 
1 parai 
1 kartas 
1 parai 
1 parai 

0,58 
0,58 
8,64 
0,29 
0,02 
0,23 
0,97 

Medicinos priemonių nuoma: 
Funkcinė slaugos lova su čiužiniu 
Ramentai 
Vaikštynė 
Dušo – tualeto kėdė su ratukais 
Poroloninis čiužinys su medicininiu užvalkalu 
Neįgaliojo vežimėlis 
Triratis neįgaliajam 

 
1 parai 
1 parai 
1 parai 
1 parai 
1 parai 
1 parai 
1 parai 

 
2,90 
1,00 
1,50 
1,50 
2,00 
3,00 
3,00 

Palata :  
Vienvietė palata  
Vienvietė palata su televizoriumi, dušu, šaldytuvu 

 
1 parai 
1 parai 

 
25,00 
30,00 
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Nakvynės paslauga ligonį slaugančiam asmeniui 1 parai 11,50 

Nakvojimo paslauga dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos 
pacientams (be maitinimo) 

iki 1 paros 11,50 

Už transporto priemonės stovėjimą ligoninės teritorijoje (išskyrus 
transporto priemones, pažymėtas Kelių eismo taisyklėse numatytais 
ženklais „Neįgalieji“ ir priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos 
pagalbos bei kitų specialiųjų tarnybų transporto priemones) 

1 val. 0,29 

Kopijavimas 
A4 lapo 1 
puslapis 

0,30 

Maitinimo paslauga  ambulatorinės reabilitacijos ligoniams: 
Iš jų: 
-          pusryčiai 
-          pietūs 
-          vakarienė 

1 parai 5,60 
 

1,60 
2,40 
1,60 

Rašytinės informacijos suteikimo      - 
8,22 

 
*Ligonio pervežimo paslaugos bendra kaina apskaičiuojama sudėjus kainą už nuvažiuotus 
kilometrus (0,70 Eur/km) ir kainą už pervežimo metu sugaištą laiką (6,00 Eur/val.) 
 

PASTABOS: 
 1. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 5ir 6 punktuose nurodytiems 
asmenims LNSS įstaigose suteiktos visos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos 
paslaugas ir būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus paciento sveikatos 
būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau- 
būtinosios paslaugos), yra mokamos.   

 2. Už LNSS įstaigų teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka 
būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat už 
LNSS įstaigų teikiamas būtinąsias paslaugas draudžiamieji, kurie nėra apdrausti privalomuoju 
sveikatos draudimu, ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 5 
ir 6 punktuose nurodyti asmenys moka šiais atvejais: 

2.1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo 
(jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar 
specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio 
gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į jo pasirinktą LNSS asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka; 

2.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus 
gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti 
nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, 
procedūras; 

2.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, 
nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK); šiuo atveju mokamos paslaugos 
gali būti teikiamos tik tada, kai įstaiga atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus: 

2.3.1. turi iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo 
planą-grafiką, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius ir kuris 
skelbiamas viešai; 

2.3.2. užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę 
užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku; 

2.3.3. pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas 
su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą; 
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2.4. pacientas nori gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka, o 
stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikianti įstaiga turi galimybę suteikti 
daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su TLK; šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti 
teikiamos tik tada, kai įstaiga atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus: 

2.4.1. turi stacionarizavimo dėl nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų 
dienos planą, kuris skelbiamas viešai; 

2.4.2. visi į nemokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų laukimo eilę užregistruoti 
ir atvykę pacientai yra stacionarizuojami nustatytu laiku; 

2.4.3. pacientas pageidauja gauti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ne eilės tvarka 
ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe gauti jas nemokamai eilės tvarka, nurodant 
konkrečią jo stacionarizavimo datą; 

2.5. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 
Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas 
savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, 
medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas 
apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų 
kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų 
kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, dėl kurių pacientams 
nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau 
kainuojančios paslaugos).“ 

   3. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą, užpildo 
2014-11-03 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.V-151 patvirtintą KVS formą 097 „Prašymas – 
sutikimas dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“. 

 
 
Parengė: vyriausiosios apskaitininkės pavaduotoja Vida Periokienė 
 
Suderinta: vyriausioji apskaitininkė  Regina Kuzminienė 

 
 


