
 
 

                              VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 

  

2020 m. kovo 24  d. Nr. V1- 60 

Mažeikiai 

 

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. 

įsakymo Nr.V- 856 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo 

Nr.178 „Dėl valstybės ir savivaldybės remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ pakeitimu: 

          1.   T v i r t i n u naujai mokamų paslaugų kainas (pridedama 1 priedas). 

                2. P a v e d u  vyriausiajai finansininkei Daivai Monstavičienei įsakymo vykdymo 

kontrolę. 
        3 . Į p a r e i g o j u  personalo skyrių su įsakymu supažindinti direktoriaus pavaduotoją 

medicinai, radiologijos skyriaus vedėją, vyriausiają slaugos administratorę, vyriausiają finansininkę, 

ekonomikos-statistikos skyriaus vedėją. 
 

 

 

 

Direktorius                                  Sigitas Kaktys 
                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Ekonomikos-statistikos   

skyriaus vedėja 

 

Regina Sokolova 

 



1 priedas 

PATVIRTINTA 

     VŠĮ Mažeikių ligoninės 

     direktoriaus 2020-03-24 

     įsakymu Nr. V1-60 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS  

KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA 
 

 

Kodas                         Paslaugos pavadinimas  Kaina 

 ( Eur ) 

 Galvos kompiuterinė tomografija:  

26001      Kompiuterinė tomografija (toliau – CT) galvos ir vidinės ausies 

regiono, skenavimas be kontrastinų medžiagų ir gydytojo 

aprašymas 

170,04 

26002      CT galvos ir vidinės ausies regiono ar be jo, skenavimas su 

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

236,13 

26003      Turkiabalnio CT  daugybiniai ploni pjūviai su MPR 

rekonstrukcija, su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir 

gydytojo aprašymas 

564,34 

26004      Akiduobių CT skenavimas, daugybiniai ploni pjūviai su MPR 

rekonstrukcija, su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir 

gydytojo aprašymas 

557,84 

26007      CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar 

daugiau regionų be kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

304,58 

26008      CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar 

daugiau regionų su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 

aprašymas                

324,34 

 Kaklo kompiuterinė tomografija:  

26009      CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, 

viršutinę stemplės dalį  (bet be kaklinės stuburo dalies), 1 ar 

daugiau regionų be kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

439,17 

26010      CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, 

viršutinę stemplės dalį (bet be kaklinės stuburo dalies) 1 ar 

daugiau regionų su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 

aprašymas 

473,47 

 Krūtinės kompiuterinė tomografija:  

26011      CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura be 

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas                               

304,58 

26012      CT krūtinės skenavimas:  plaučiai, mediastinumas, pleura su 

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

350,27 

 Stuburo kompiuterinis tyrimas:  

26026      CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių be 215,31 



kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

26029      CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių be 

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas                

304,58 

 Epigastriumo kompiuterinė tomografija:  

26033      CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki klubikaulio 

sparnų) arba dubens skenavimas be kontrastinių medžiagų ir 

gydytojo aprašymas                

170,04 

26034      CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki klubikaulio 

sparnų) arba dubens skenavimas su kontrastinėmis medžiagomis 

ir gydytojo    aprašymas                

207,60 

 Epigastriumo ir dubens kompiuterinė tomografija:  

26035      CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be intraveninių 

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas                

260,64 

26036      CT – epigastriumo ir dubens skenavimas su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas                

311,32 

 Galūnių CT tyrimas:  

26037      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 

kaip 20 pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir 

gydytojo aprašymas 

170,04 

26038      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 

kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 

bei gydytojo aprašymas 

207,60 

26039      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 

kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 

be jų bei gydytojo aprašymas                

251,69 

26040      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 

pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 

aprašymas 

215,31 

26041      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 

pjūvių, su intraveninėmis  kontrastinėmis medžiagomis ir 

gydytojo aprašymas 

251,69 

26042      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 

pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir 

gydytojo aprašymas 

337,30 

26043      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 

40 pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 

aprašymas 

304,58 

26044      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 

40 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 

gydytojo aprašymas 

337,30 

26045      CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 

40 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be 

jų ir gydytojo aprašymas                

428,05 



 Krūtinės  ir epigastriumo  CT tyrimas:  

26046      CT –  krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių 

viršūnių iki klubakaulio sparnų) be intraveninių kontrastinių 

medžiagų ir gydytojo aprašymas 

304,58 

26047      CT –  krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių 

viršūnių iki klubakaulio sparnų)  su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

356,73 

26048      CT –  krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių 

viršūnių iki klubakaulio sparnų) su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas 

447,57 

 Krūtinės, pilvo ir dubens  CT tyrimas:  

26049      CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių 

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas                

396,71 

26050      CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas                

447,57 

26051      CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei gydytojo aprašymas 

629,19 

 Kaklo organų, krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas:  

26052      CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be 

intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

573,77 

26053      CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su 

intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 

aprašymas 

628,83 

26054      CT – kaklo organų, krūtinės ląstos pilvo ir dubens tyrimas su 

intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų  ir  gydytojo 

aprašymas 

758,89 

                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


