
PROJEKTAS

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

02004 gydytojo specialisto – konsultanto1 29,30

 Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

02004-1
Paciento ištyrimas dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
nustatymo testo pagalba

25,95
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

03001 Perrišimas 4,00

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

04001 Kraujo paėmimas iš  venos                    4,70

04004 Injekcijos į veną                             4,70

04006 Injekcijos į raumenis                         3,29

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

04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.           9,50

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

TVARSTYMAS  IR  KITOS  SPECIALIOSIOS PASLAUGOS 1

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

INJEKCIJOS, INFUZIJOS 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

įsakymu Nr. V1-80

VšĮ REGIONINĖS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS TEIKIAMOS MOKAMOS MEDICININĖS ASP PASLAUGOS

IR MOKAMŲ MEDICININIŲ ASP PASLAUGŲ KAINOS

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

1 priedas

PATVIRTINTA

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės

direktoriaus 2022-05-19



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu  29,00

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija            18,30
06002 Peties ir kelio sąnario punkcija             25,60

06003
Limfmazgio, seilių maišelio, nervinio mazgo, seromos, 
higromos, hematomos, būgnelio punkcija

47,90

06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija 47,90

06006 Pleuros audinio paėmimas apimant pleuros ertmės punkciją 128,19

06009
Pieno liaukų punkcija, vienos skydliaukės pusės punkcija, 
seilių liaukos arba sėklidės punkcija               

84,60

06010 Kepenų, blužnies, kasos, inkstų arba prostatos punkcija              186,50

06011 Duglaso ertmės punkcija                      47,90

06013 Šlapimo pūslės ir hidrocelės punkcija        47,90

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra)1:

08001 individualus užsiėmimas        5,90

08002 grupinis užsiėmimas               3,50

Aktyvūs pratimai reabilituojant  po įvairių ligų (atlieka 

pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra) 1:               

08003 grupinis užsiėmimas                     5,30
08004 individualus užsiėmimas                    8,30

KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra)1:                

08013 individualus užsiėmimas                 14,26
08014 grupinis užsiėmimas                     9,50

08015
Pasyvūs  sunkių ligonių  reabilitacijos pratimai  (pratimai 

atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) 1 16,28

08017-1 Stuburo tempimas RedCord sistema (1 procedūra) 7,40

08018-1 Individuali kineziterapija RedCord sistema (1 procedūra) 12,34

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS 1

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

PUNKCIJOS 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

KINEZITERAPIJA



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

09003 Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga1 14,26

09005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais1 11,89

09005-1 Kinezioteipavimas (elastinių juostų aplikacija) 8,50

09005-2
Kinezioteipavimas (elastinių juostų aplikacija), pacientui 
atsinešus savo elastinę juostą

6,24

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

10001 Galvos masažas (10 min.)1 3,50

10002 Veido masažas  (10 min.)1 3,50

10003 Kaklo srities masažas (15 min.)1 5,30

10004
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės 

sąnarių masažas (20 min.)1 7,00

10005 Alkūnės sąnario masažas (10 min.)1 3,50

10006 Riešo sąnario masažas (10 min.)1 3,50

10007 Plaštakos ir dilbio masažas (10 min.)     3,50

10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 25 min.)1 10,65

10009 Nugaros masažas (20 min.)1 7,00

10010 Pilvo raumenų masažas (15 min.)1 5,30

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (15 min.)1 5,30

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (25 min.)1 10,65

10013
Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (30 

min.)1 12,49

10014

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei 
juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės 

užpakalinės aksiliarinės linijos - 25 min.)1
11,89

10015 Apatinės galūnės masažas (20 min.)1 7,00

10016

Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, 
blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 

25 min.)1
10,65

10017 Klubo sąnario masažas (10 min.)1 3,50

10018 Kelio sąnario masažas (10 min.)1 3,50

10019 Čiurnos sąnario masažas (10 min.)1 3,50

10020 Pėdos ir blauzdos masažas (10 min.)1 3,50

10021 Bendrasis kūdikių masažas1 12,30

10024 Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų)1 12,30

10004-1
Gydomasis limfodrenažinis viršutinių galūnių masažas 
atliekamas rankomis (1 procedūra - 60 min.)"

23,80

10015-1
Gydomasis limfodrenažinis apatinių galūnių masažas 
atliekamas rankomis (1 procedūra - 60 min.)

23,80

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

GYDOMASIS MASAŽAS

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

MECHANOTERAPIJA

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

12004 Elektroforezė (su medikamentais)1 8,30

12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas1 4,70

12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas)1 4,70

12012 Induktotermija1 4,70

12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija1 5,94

12015 Lazerio terapija (1 lauko)1 4,70

Ultravioletinių spindulių terapija1:
12016 bendra                                 9,50
12017 vietinė                                  2,37

Mikrobangų terapija1:
12018 decimetrinės mikrobangos                4,70
12019 centimetrinės mikrobangos               4,70
12020 milimetrinės mikrobangos                4,70
12021 Ultragarso terapija (1 lauko)                4,70
12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, (1 lauko)               5,94
12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) 3,50
12025 Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko) 3,50
12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko)    4,70

12008-1 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas su vakuumo terapija 6,53

12026-1 Interferencinių srovių terapija su vakuumu (1 lauko) 6,53
12029-1 Intermituojanti kompresinė terapija (virš. galūnės) 6,66
12029-2 Intermituojanti kompresinė terapija (apat. galūnės) 6,66
12029-3 Intermituojanti kompresinė terapija (abi galūnės) 6,66

12029-4 Intermituojanti kompresinė terapija (abi galūnės ir juosmuo) 6,66

12029-5 Fangoparafino aplikacija (1 lauko) 7,32

12029-6
Fototerapija Bioptron aparatu (1 lauko) sąnario arba 
minkštųjų audinių

5,46

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas       3,50

15003 Serumo baltymų elektroforezė acetatceliuliozės gelyje 7,20

15009 Albumino koncentracijos nustatymas               3,40

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,24

15013 Gliukozės toleravimo mėginys                     3,58
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas    11,00
15017 Laktato koncentracijos nustatymas                7,30
15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas       2,90
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas             3,00
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas                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

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

BIOCHEMINIAI TYRIMAI 1

FIZIOTERAPINIS GYDYMAS



15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas      3,42

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas    2,67

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 2,67

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas        3,73

15036 K, Na, Cl koncentracijos nustatymas              4,00

15040 Geležies koncentracijos nustatymas               3,73

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas                3,27

15043 Magnio koncentracijos nustatymas                 4,55

15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas                        5,81

15060
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo 
nustatymas 

3,50

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

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas          3,50
15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas   4,68
15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 4,17
15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas                6,84
15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas        9,70

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

15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu  19,29

15124
Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas imunofermentiniu 
metodu            

18,03

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu 15,36

15130
Laisvo trijodtironino (FT(3)) nustatymas imunofermentiniu 
metodu      

19,68

15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu    19,88
15157 Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu    16,90
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas   12,00
15194 Feritino koncentracijos nustatymas            19,51
15198 Troponino T (TnT) nustatymas                     21,37

15219 Prokalcitoninas 21,73
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės 
direktoriaus 2008 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr.V1-63

1579-1
N-galinio smegenų natriuretinio propeptido koncentracijos 
nustatymas

12,52
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės 
direktoriaus 2020 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr.V1-105

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas                     1,72

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

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

16006 Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)  2,31
16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)               1,72
16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)               1,72

16013 Leukogramos skaičiavimas                         3,81

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu               7,82

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)             0,82

16061 Zimnickio mėginys                                2,39

HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. spalio 15 d. 

įsakymu Nr. 505 „Dėl sveikatos 
apsaugos ministerijos 1996 m. kovo  26 
d. įsakymo  Nr. 178 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių remiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583



16064 Koprogramos įvertinimas                          2,91

16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti          0,67

16067
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato 
metodu)               

2,39

16068
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios 
plėvelės metodu)                

1,65

16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas               0,36
16070 Eritrocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu    1,57
16071 Kokybinis baltymo likvore nustatymas             0,59
16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu               2,91
16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas            1,57
16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas            3,50

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

7,97

16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas               1,80

16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu                   9,31

16099 Spermos tyrimas                                  4,17

16102 Nosies sekreto tyrimas                           6,40

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

4,17

16106
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 
priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpelinių būdu 

20,86

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

16,77

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)    7,54

16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)   12,37

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

17038
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams 
nustatymas              

4,39

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas        7,50

17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas          6,23

17044
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, 
mikroskopija               

5,95

17099 IgA antikūnų Helicobacter pylori  nustatymas      22,57

17148
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas 
imunofermentiniu metodu 

9,50

17160 Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas      21,23

17168
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai 
(su ŽIV1 O)               

6,15

17183
Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 
agliutinacijos metodu               

10,00

17184
Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 
agliutinacijos metodu               

10,46

17218 RPR kokybinė reakcija                            2,97

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. spalio 15 d. 

įsakymu Nr. 505 „Dėl sveikatos 
apsaugos ministerijos 1996 m. kovo  26 
d. įsakymo  Nr. 178 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių remiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 23 

d. įsakymu Nr. 668 „Dėl sveikatos 
apsaugos ministerijos 1996 m. kovo  26 
d. įsakymo  Nr. 178 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių remiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ pakeitimo“



17219 RPR pusiaukiekybinė reakcija                     2,74

17220
TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema 
pallidum  antigenu               

3,49

17221
TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema 
pallidum  antigenu               

5,41

17236 Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas 15,00
VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės 

direktoriaus 2021 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr.V1-44

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

18010
Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-
TPO) imunofermentiniu metodu

18,00

18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas        20,55

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas       10,00

18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas   17,21

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

25001 Rentgenograma, 13x18 cm dydžio                3,57

25002 Rentgenograma, 18x24 cm dydžio                4,21
25003 Rentgenograma, 24x30 cm dydžio                5,34
25004 Rentgenograma, 30x40 cm dydžio                6,55
25005 Rentgenograma, 35x35 cm dydžio                7,08
25006 Rentgenograma, 35x43 cm dydžio                7,68
25007 Rentgenograma, 15x40 cm dydžio                5,34

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

Galvos kompiuterinė tomografija:

26001
Kompiuterinė tomografija (toliau – CT) galvos ir vidinės 
ausies regiono, skenavimas be kontrastinų medžiagų ir 
gydytojo aprašymas

199,00

26002
CT galvos ir vidinės ausies regiono ar be jo, skenavimas su 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas

276,47

26003
Turkiabalnio CT  daugybiniai ploni pjūviai su MPR 
rekonstrukcija, su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir 
gydytojo aprašymas

660,76

26004
Akiduobių CT skenavimas, daugybiniai ploni pjūviai su MPR 
rekonstrukcija, su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir 
gydytojo aprašymas

653,15

26007
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar 
daugiau regionų be kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas

356,62

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA 1

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. spalio 15 d. 

įsakymu Nr. 505 „Dėl sveikatos 
apsaugos ministerijos 1996 m. kovo  26 
d. įsakymo  Nr. 178 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių remiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kainyno 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 
1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

RENTGENOGRAFIJA 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583



26008
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar 
daugiau regionų su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 
aprašymas               

379,76

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

514,21

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

554,37

Krūtinės kompiuterinė tomografija:

26011
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura be 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas                              

356,62

26012
CT krūtinės skenavimas:  plaučiai, mediastinumas, pleura su 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas

410,11

Stuburo kompiuterinis tyrimas:

26026
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių be 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas

252,10

26029
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių be 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas               

356,62

Epigastriumo kompiuterinė tomografija:

26033
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki 
klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas be kontrastinių 
medžiagų ir gydytojo aprašymas               

199,00

26034
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki 
klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas su kontrastinėmis 
medžiagomis ir gydytojo    aprašymas               

243,00

Epigastriumo ir dubens kompiuterinė tomografija:

26035
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be intraveninių 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas               

305,17

26036
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas               

364,51

Galūnių CT tyrimas:

26037
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 
kaip 20 pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir 
gydytojo aprašymas

199,00

26038
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 
kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 
bei gydytojo aprašymas

243,00

26039
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau 
kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 
ir be jų bei gydytojo aprašymas               

294,70

26040
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 
40 pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas

252,10

26041
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 
40 pjūvių, su intraveninėmis  kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas

294,70

26042
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 
40 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be 
jų ir gydytojo aprašymas

394,93

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"



26043
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 
40 pjūvių, be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas

356,62

26044
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 
40 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas

394,93

26045
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 
40 pjūvių, su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be 
jų ir gydytojo aprašymas               

501,19

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

356,62

26047
CT –  krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių 
viršūnių iki klubakaulio sparnų)  su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas

417,68

26048
CT –  krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių 
viršūnių iki klubakaulio sparnų) su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas

524,04

Krūtinės, pilvo ir dubens  CT tyrimas:

26049
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas               

464,49

26050
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas               

524,00

26051
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei gydytojo aprašymas

736,69

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

671,8

26053
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su 
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 
aprašymas

736,26

26054
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos pilvo ir dubens tyrimas su 
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų  ir  
gydytojo aprašymas

888,55

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

33040
Regioninė anestezija chirurginėse operacijose (epiduralinis 
metodas) iki 1 val.

105,54

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

ANESTEZIJOS PAGALBA 1



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

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

39009 Laktostazės likvidavimas                     5,52

39010
Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo 
klausimais 

5,52

39011
Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo 
išsaugojimą ir kitais klausimais

5,52

39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas         22,04

39020 Makšties diafragmos įdėjimas                 7,39

39021 Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą 7,39

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

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

41001
Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas 
išplaunant

81,77

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

60001 nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą  67,93

60002 nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą    106,17

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

NĖŠTUMO DIAGNOZAVIMAS IR NUTRAUKIMAS 1

Lietuvos Respublikose Sveikatos 
apsaugos ministro 2008 m. gegužės 27 

d. įsakymu Nr. 493 "Dėl Mokamų 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sąrašo, kainų nustatymo ir jų 
indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos" 
pakeitimo

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA 1

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

OTORINOLARINGOLOGIJA 1



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

3516 Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 21,32

3517 Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 36,47

3518 Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 19,95

3519 Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 45,01

3850 Skubiosios medicinos pagalbos IV¹ paslauga 45,01

3520 Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 54,95

3521 Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 71,54

3522 Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 222,90

3523 Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 63,44

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

60130-22 Ambulatorinė  chirurgija I 52,18

60130-23 Ambulatorinė  chirurgija II 76,49

60130-24 Ambulatorinė  chirurgija III 103,34

60130-25 Ambulatorinė  chirurgija IV 274,24

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

60130-26 Dienos chirurgijos I paslaugų grupė: 123,59

60130-27 Dienos chirurgijos II paslaugų grupė: *

60130-28 Dienos chirurgijos III paslaugų grupė *

60130-29 Dienos chirurgijos IV-V paslaugų grupė *

*

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

1555 Endokrinologo 26,14

1556 Gastroenterologo 26,14

1559 Kardiologo 26,14

1561 Neonatologo 26,14

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2009 m.

rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl 
dienos chirurgijos paslaugų teikimo 

reikalavimų ir dienos chirurgijos 
paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 

https://ligoniukasa.lrv.lt/uploads/ligoniukasa/documents/files/Dienos%20chirurgijos%20kainos%20nuo%202022-03-03.pdf
2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ AMBULATORINĖS ANTRINIO LYGIO PASLAUGOS 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 
d. įsakymu Nr.V-1073 "Dėl specialiųjų 

reikalavimų stacionarinės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-
skubios pagalbos skyriui patvirtinimo"

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGOS 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2013 m.

liepos 25 d. įsakymu Nr. V-754 „Dėl 
Ambulatorinės chirurgijos paslaugų 

teikimo reikalavimų ir
ambulatorinės chirurgijos paslaugų 

sąrašo patvirtinimo“ 
2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGOS 2

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGA 2



1569 Vaikų neurologo 26,14

1574 Radiologo (vaikams iki 18 metų) 28,09

1576 Akušerio ginekologo 21,32

1578 Anesteziologo reanimatologo 21,32

1579 Chirurgo 21,32

1583 Echoskopuotojo 26,43

1584 Endoskopuotojo 26,43

1595 Neurologo 21,32

1596 Oftalmologo 21,32

1602 Ortopedo traumatologo 21,32

1603 Otorinolaringologo 21,32

1608 Pulmonologo 21,32

1609 Radiologo (suaugusiųjų) 28,05

1610 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 21,32

1612 Urologo 21,32

1617 Vaikų ligų gydytojo 21,32

1623 Vidaus ligų gydytojo 21,32

2700
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė 
punkcija)

31,55

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

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

36,36

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

36,36

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

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 potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) 
motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) 
somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) 
transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas 
kognityviniais testais)

30,29

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

2726
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis 
ištyrimas)

30,29

2728
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis 
ištyrimas)

30,29

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. 

Nr. V-863 įsakymu „Dėl Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo 
Nr. V-436 „Dėl specializuotų 

ambulatorinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, kurių išlaidos 
apmokamos privalomojo sveikatos 



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

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)

37,88

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

37,88

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

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

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

2743
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba 
spinalinė nejautra)

74,76

3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) 21,32

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

3222
Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos 
priemonės; teikiama vaikams)

28,09

3223
Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos 
priemonės; teikiama suaugusiesiems)

28,05

apmokamos privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų 

bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

1625-1 Gydytojo specialisto (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60
1625 Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1626 Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1629 Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1631 Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1639 Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1644 Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1646 Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1649 Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1650 Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1659 Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1660 Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1662 Ortopedo traumatologo ( profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1663 Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1664 Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1666 Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1667 Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1670 Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1674 Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

1679 Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

3137 Gydomasis pedikiūras 14,64

3138 Diabetinės pėdos priežiūra 10,39

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 124,63

2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 124,63

STEBĖJIMO PASLAUGOS 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 2006 m. 

gruodžio 22 d. Nr. V-1111 „Dėl 
stebėjimo paslaugos teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos pavirtinimo“

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-844 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo 
Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos 

tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 
pakeitimo"

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGA 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 2008 m. 

spalio 10 d. Nr. V-982 „Dėl sergančiųjų 
cukriniu diabetu slaugos paslaugų 

teikimo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001



Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

0114 Slauga ir palaikomasis gydymas (lovadienis) 45,47

3913

COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) sergančių pacientų, 
kuriems taikoma slauga ir palaikomasis gydymas, simptominis 
gydymas (lovadienis)

45,47

0114-1
Slauga ir palaikomasis gydymas (viršijančio 120 lovadienių 
per metus) (lovadienis)

45,47

3913-1
COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) sergančių pacientų, 
kuriems taikoma slauga ir palaikomasis gydymas, simptominis 
gydymas viršijančio 120 lovadienių per metus) (lovadienis)

45,47

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

60131-1 Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime 73,47
60131-2 Opijatų nustatymas šlapime 113,37
60131-3 Amfetaminų nustatymas šlapime 125,87
60131-4 Benzodiazepinų nustatymas šlapime 106,67
60131-5 Kanabinoidų  nustatymas šlapime 105,97
60131-6 Kokaino nustatymas šlapime 114,47
60131-7 Barbitūratų nustatymas šlapime 91,37
60131-8  Medikamentų nustatymas organizmo terpėse 186,17

Kodas Paslaugos  pavadinimas
Paslaugos 

kaina eurais
Kokiu nutarimu patvirtinta

2004 Gydytojo  specialisto  konsultacija 29,30

4001 Kraujo paėmimas iš venos** 4,70

2004 Išvados formulavimas (29,30 Eur – 50 proc.nuolaida) 14,65

Bendra  kaina 48,65

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kaina 
eurais

1 Kurjerio paslaugos 4,82

1Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (1.1.20-12) 10-1583

** Kraujo paėmimas iš venos alkoholio kiekio nustatymui arba Kraujo paėmimas iš venos ir būtinai šlapimo paėmimas narkotinių, 
psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų nustatymui

TRANSPORTO IŠLAIDOS 

2Kainos indeksuotos, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-3001

PRIĖMIMO -SKUBIOS PAGALBOS IR KONSULTACIJŲ SKYRIUJE PACIENTAMS TEIKIAMŲ MOKAMŲ GIRTUMUI  
AR  APSVAIGIMUI  NUO  PSICHIKĄ  VEIKIANČIŲ  MEDŽIAGŲ  IŠTYRIMO  PASLAUGA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117

PRIĖMIMO-KONSULTACINIAME SKYRIUJE TEIKIAMOS MOKAMOS MEDICININĖS APŽIŪROS NEBLAIVUMUI 
(GIRTUMUI) AR APSVAIGIMUI NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ, TIRIAMOS MEDŽIAGOS PAĖMIMO IR 

LABORATORINIO IŠTYRIMO PASLAUGOS KAINOS SANDARA:

ASMENS BŪKLĖS VERTINIMAS, TIRIAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PAĖMIMAS, IŠVADOS FORMULAVIMAS 1

 Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. 

įsakymu  Nr. 178 "Dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno 

Nr. 11-96-2  patvirtinimo"

SLAUGOS BEI PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS 2

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 2012 m. 

gegužės 4 d. Nr. V-393 „Dėl 
palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugos teikimo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. balandžio 29 d.
sprendimas Nr.T1-117



Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kaina 
eurais

Kokiu nutarimu patvirtinta

1 Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime 20,00
2 Opijatų nustatymas šlapime 59,90
3 Amfetaminų nustatymas šlapime 132,70
4 Benzodiazepinų nustatymas šlapime 53,20
5 Kanabinoidų  nustatymas šlapime 52,50
6 Kokaino nustatymas šlapime 61,00
7 Barbitūratų nustatymas šlapime 37,90
8 Medikamentų nustatymas organizmo terpėse 132,70

TOKSIKOLOGINIO EKSPERTINIO TYRIMO AR JO DALIES ĮKAINIAI

Patvirtinti Valstybinės teismo medicinos 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerijos


