
 

 

                                                                                  PATVIRTINTA 

                         VšĮ Utenos ligoninė direktoriaus 

                                                                                                         2018-10-16 įsakymu Nr. V–99  

(VšĮ Utenos ligoninė 

direktoriaus 2022- 07 - 28 

                                                                                                            įsakymu  Nr. V – 49 redakcija) 

                                                                     1 priedas 

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKA VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE UTENOS LIGONINĖ 
 

 

1. Viešoji įstaiga Utenos ligoninė (toliau –  ligoninė), nurodytos Lietuvos Respublikos 

sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turi teisę pagal šią Mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (toliau – Tvarka) teikti ir 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai 

turi sumokėti. 

2. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms ligoninėje, priskiriamos paslaugos, kurių 

išlaidos nekompensuojamos iš: 

2.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų; 

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;  

2.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų 

sveikatos programoms finansuoti. 

3. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 

(darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.). 

4. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, įstaigoje 

suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.  

5. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras ligoninė teikia  tik užtikrinusi, kad šias 

paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gauna visi laukimo eilėje užregistruoti 

pacientai. 

6. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir Valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, kainynų patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. 

kovo 26 d. įsakymas  Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kainyno patvirtinimo“   ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 

30 d. įsakymas  Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo 

ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ kainos gali būti 

indeksuojamos Tvarkoje nustatyta tvarka, tvirtinant Viešosios įstaigos Utenos ligoninės mokamų 

paslaugų kainyną ir laikoma šios Tvarkos sudėtine dalimi (2 priedas). Kitoms paslaugoms, kurios 

neįvardintos 2 priede, taikyti kainas, nustatytas LR Sveikatos apsaugos ministro ir indeksuojamas LR 

sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29 įsakymu Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ nustatyta 

tvarka (pagal aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą): 

                     6.1. Aktyvaus gydymo stacionarinėms paslaugoms 2011-12-23 įsakymu Nr.V-1118 

(pagal aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą);  

                     6.2. Specializuotoms ambulatorinėms paslaugoms 2008-05-09 įsakymu Nr.V-436 (pagal 

aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą); 

                     6.3. Paliatyvios pagalbos paslaugoms 2008-05-16 įsakymu Nr.V-470 (pagal aktualios 

redakcijos paskutinį pakeitimą); 

                     6.4 Dienos chirurgijos paslaugoms 2011-12-23 įsakymu Nr.V-1118 (pagal aktualios 

redakcijos paskutinį pakeitimą);  



 

 

                     6.5. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms 2008-01-17 įsakymu 

Nr.V-50 (pagal aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą); 

                     6.6. Kitoms stacionarinėms paslaugoms, nepriskiriamoms aktyviojo gydymo 

paslaugoms, 2011-12-27 įsakymu Nr.V-1145 (pagal aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą);  

                     6.7. Stebėjimo paslaugoms 2006-12-22 įsakymu Nr.V-1111 (pagal aktualios redakcijos 

paskutinį pakeitimą);  

                     6.8. Brangiems tyrimams ir procedūroms 2005-04-27 įsakymu Nr.V-304 (pagal aktualios 

redakcijos paskutinį pakeitimą); 

                     6.9. Ambulatorinės chirurgijos paslaugoms 2013-07-25 įsakymu Nr.V-754 (pagal 

aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą);  

                     6.10. Dienos stacionaro paslaugoms 2014-06-06 įsakymu Nr.V660 (pagal aktualios 

redakcijos paskutinį pakeitimą); 

                     6.11. Atrankinės mamografinės patikros 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729 (pagal 

aktualios redakcijos paskutinį pakeitimą). 

( VLK skelbiamos galiojančios kainos https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-

partneriams/kompensuojamuju-paslaugu-kainos/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos). 

                   7. Dokumentai, pagrindžiantys taikomo indeksavimo koeficiento apskaičiavimą saugomi 

ligoninės Finansų ir apskaitos skyriuje. 

                   8. Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąrašuose ir 

nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms ligoninėje nuolatiniams šalies 

gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 

arba savanoriškojo draudimo įstaigos tais atvejais, kai: 

8.1. pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl 

sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo; 

                    8.2.pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo 

specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į ligoninę. Tuo 

atveju, kai pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas 

nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto; 

                   8.3.kai apdraustasis savo iniciatyva gydančio gydytojo rekomendavimu pasirenka 

brangesnius vaistus ar medicinos priemones, negu Lietuvos Respublikoje yra taikomi pagal nustatytas 

gydymo metodikas. Šiuo atveju apdraustasis privalo sumokėti gydytojo skiriamų ir apdraustojo 

pasirenkamų vaistų ar medicinos priemonių kainų skirtumą; 

                   8.4. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, tai paslaugos kurias 

pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, priklauso 

kitam lydinčiam susirgimui ir gali būti teikiamos suderinus su pacientą gydančiu gydytoju; 

                   8.5. LNSS nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu ligoninėje pacientui teikiamos 

paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai), kurios būtinos, kad gydytojas galėtų 

pacientams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją.  

                   9. Sveikatos priežiūros paslaugos ligoninėje teikiamos užsienio piliečiams, kai 

tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.  

                   10. Skyrių ir padalinių vadovai atsakingi už mokamų sveikatos priežiūros paslaugų 

savalaikiškumą ir kokybę. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (stacionarinės ir ambulatorinės) 

patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų. 

                   11. Paciento pasirinkimas gauti mokamą sveikatos priežiūros paslaugą turi būti 

patvirtintas paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. 

                   12.Pacientai mokamų paslaugų apmokėjimą atlieka prieš suteikiant jiems mokamas 

paslaugas.  

                    13. Atsiskaitymas už mokamas paslaugas galimas: pervedant pinigus į Viešosios įstaigos 

Utenos ligoninės sąskaitą Nr. LT85 7044 0600 0251 6009 AB SEB bankas, kodas 7044, sumokant 

grynais, arba atsiskaitant kortele. Grynieji pinigai už mokamas medicinines paslaugas pagal pateiktą 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą priimami Konsultacijų poliklinikos ir 

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/kompensuojamuju-paslaugu-kainos/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/kompensuojamuju-paslaugu-kainos/sveikatos-prieziuros-paslaugu-bazines-kainos


 

 

Reabilitacijos skyriaus  kasose. Po darbo valandų, išeiginėmis ir švenčių dienomis Priėmimo – 

skubios pagalbos skyriuje, grynieji pinigai už mokamas medicinines paslaugas priimami pildant 

pinigų priėmimo kvitus. Pacientui  pageidaujant išrašoma sąskaita – faktūra. 

                   14. Paciento ambulatorinėje kortelėje įrašomas kvito numeris ir paciento sumokėta pinigų 

suma. Jei paciento sumokėta suma yra didesnė negu jam priklauso mokėti už suteiktas paslaugas, 

skirtumas grąžinamas, įforminant tai kasos išlaidų orderiu. Kasos išlaidų orderyje turi būti nurodyta 

gavėjo pavardė, paso numeris, adresas.  

                    15. Lėšos, gautos už teikiamas VšĮ Utenos ligoninėje mokamas paslaugas apskaitomos 

specialiųjų lėšų sąskaitoje.  

                    16. Už pacientams suteiktas mokamas paslaugas gautos lėšos panaudojamos VšĮ Utenos 

ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti.  

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Utenos ligoninė direktoriaus 

2018-10- 16 įsakymu  Nr. V –99   

(VšĮ Utenos ligoninė 

direktoriaus 2019-08-28    

įsakymu  Nr. V –57 redakcija) 

 (VšĮ Utenos ligoninė 

direktoriaus 2020-06-08 

įsakymu  Nr. V –  78  redakcija) 

(VšĮ Utenos ligoninė 

direktoriaus 2021-12- 29 

įsakymu  Nr. V – 112 redakcija) 

(VšĮ Utenos ligoninė 
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įsakymu  Nr. V – 49 redakcija) 

 

2 priedas 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS 

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas 

Indeksuota 
paslaugos 
kaina Eur. 

  PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS   

  Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas):   

2002 profesoriaus, habil. medicinos mokslų daktaro 36,69 

2003 
docento, medicinos mokslų daktaro, aukščiausios kategorijos 

specialisto 
33,01 

2004 gydytojo specialisto – konsultanto       29,30 

2006 felčerės, akušerės, medicinos sesers     15,78 

  
TVARSTYMAS  IR  KITOS  SPECIALIOSIOS 

PASLAUGOS 
  

3001 Perrišimas                                    4,10 

3004 Spaudžiantis tvarstis                         5,02 

3007 
Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais 

(kaspininis (juostelinis) tvarstis)              
7,39 

3018 Gipsinio įtvaro tvarstis                      9,13 

3029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas                    5,52 

  INJEKCIJOS, INFUZIJOS   

4001 Kraujo paėmimas iš  venos                     4,71 

4002 Kraujo paėmimas iš piršto                     2,97 

4003 
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, 

apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 
3,29 

4004 Injekcijos į veną                              4,71 

4006 Injekcijos į raumenis                          3,29 

4009 Infuzija į veną 10–30 min.                     7,89 



 

 

4010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.            9,52 

4011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti       3,29 

  ALERGOLOGIJA   

7006 
Dūrio mėginys įskaitant išmokas iki 20 mėginių kiekvienam 

atvejui, skaičiuojant už vieną mėginį 
11,68 

  KINEZITERAPIJA   

  Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):   

8001 individualus užsiėmimas         5,94 

8002 grupinis užsiėmimas                3,57 

  
Aktyvūs pratimai reabilituojant  po įvairių ligų (atlieka pats 

ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra):                
 

8003 grupinis užsiėmimas                      5,34 

8004 individualus užsiėmimas                     8,31 

8005 
Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos (toliau – KT) 

užsiėmimas vandenyje (1 procedūra) (1 valanda): 
7,57 

8006 individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo) 35,56 

8007 grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų)   11,89 

8008 grupinis užsiėmimas (vaikų)           11,89 

  KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):                  

8013 individualus užsiėmimas                  14,26 

8014 grupinis užsiėmimas                      9,52 

8015 
Pasyvūs  sunkių ligonių  reabilitacijos pratimai  (pratimai 

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

  Stuburo tempimas ir mankšta:  

8016 vandenyje    14,26 

8017 salėje           8,31 

  Taikomoji KT: 0 

8018 individualus užsiėmimas                 11,89 

8019 grupinis užsiėmimas                      8,31 

  MECHANOTERAPIJA   

9001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 9,52 

9002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas  specialia įranga 11,89 

9003 Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 14,26 

9005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais    11,89 

  GYDOMASIS MASAŽAS   

10001 Galvos masažas (1 kartas)                   3,57 

10002 Veido masažas  (1 kartas)                   3,57 

10003 Kaklo srities masažas (1,5 karto)           5,34 

10004 
Rainkos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės 

sąnarių masažas (2 kartai)                
7,08 

10005 Alkūnės sąnario masažas (1 kartas)          3,57 

10006 Riešo sąnario masažas (1 kartas) 3,57 

10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 kartas)      3,57 

10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 kartai) 10,65 



 

 

10009 Nugaros masažas (2 kartai)                  7,08 

10010 Pilvo raumenų masažas (1,5 karto)           5,34 

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 katro) 5,34 

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai) 10,65 

10013 
Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 

karto) 
12,49 

10014 

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei 

juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės 

aksiliarinės linijos – 3 kartai)                

11,89 

10015 Apatinės galūnės masažas (2 kartai)         7,08 

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

šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3  kartai) 
10,65 

10017 Klubo sąnario masažas (1 kartas)            3,57 

10018 Kelio sąnario masažas (1 kartas)            3,57 

10019 Čiurnos sąnario masažas (1 kartas)          3,57 

10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 kartas)        3,57 

10021 Bendrasis kūdikių masažas                  12,31 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 kartų)           35,56 

10023 Lengvas bendrasis  masažas                    23,78 

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

  BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA   

  Gydomosios vonios:  

11007 sukūrinės rankoms                      4,71 

11008 sukūrinės kojoms                        8,31 

11013 povandeninis masažas           14,26 

  Purvo procedūros:  

11020 elektropurvas                         8,31 

11021 purvo aplikacija                     11,89 

  FIZIOTERAPINIS GYDYMAS   

  Amplipulsterapija:   

12001 su medikamentais                              4,71 

12002 be medikamentų                               4,21 

12003 Galvanizacija (be medikamentų)                6,16 

12004 Elektroforezė (su medikamentais)              8,31 

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 

12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija                5,94 

  Ultravioletinių spindulių terapija:  

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 

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

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

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

12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko)     4,71 

12028 Haloterapija (1 seansas)                      8,10 

  BIOCHEMINIAI TYRIMAI   

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas        3,50 

15009 Albumino koncentracijos nustatymas                3,42 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas  2,24 

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas  2,08 

15013 Gliukozės toleravimo mėginys                      3,58 

15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas     21,01 

15017 Laktato koncentracijos nustatymas                 7,30 

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas        2,91 

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas              3,06 

15020 Kreatinino klirenso nustatymas                    6,40 

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 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas       3,42 

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas     2,67 

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas  2,67 

15030 Kalio koncentracijos nustatymas                   1,80 

15031 Natrio koncentracijos nustatyms                   1,80 

15032 Chloridų koncentracijos nustatymas                3,58 

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas         3,73 

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

  
K, Na, Cl, Ca++ arba Li koncentracijos nustatymas (jonams 

selektyvių elektrodų metodu): 
 

15038 K, Na, pH, Ca++ koncentracijos nustatymas         4,17 

15039 K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas         7,90 

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 



 

 

15052 
Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių ir hemoglobino frakcijų 

tyrimas  
11,32 

15053 Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių,  18,18 

15054 

Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, 

oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, osmoliališkumo, 

elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas 

25,62 

15055 Oksimetrijos rodiklių tyrimas                     6,84 

15056 Kraujo dujų, pH, K, Na, Ca(++), Cl nustatymas     16,46 

15057 Bikarbonato koncentracijos (CO(2)) nustatymas     8,57 

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 

15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas                 6,84 

15076 Lipazės aktyvumo nustatymas                       6,40 

15077 Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką       7,23 

15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino- 5,97 

15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas             7,66 

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

15081 Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) 32,41 

15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu   19,29 

15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu   39,64 

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

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  15,36 

15129 Trijodtironino (T(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu  16,10 

 15177 1,25-dihidroksivitamino D nustatymas radioimuniniu metodu     37,32 

15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas            20,55 

15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas                   35,68 

15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas                   27,62 

15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas                    27,62 

15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas    22,51 

15187 
Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos 

imunofermentiniu metodu                
23,38 

15194 Feritino koncentracijos nustatymas                19,52 

15196 
Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė iki 

15 min.)                
53,86 

  
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI 

TYRIMAI 
  

16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas                      1,72 

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)                     9,23 

16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija)                       9,70 

16007 Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu      12,65 



 

 

16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)     2,39 

16009 Krešėjimo laiko pagal Sucharevą nustatymas        1,80 

16010 Kraujavimo laiko pagal Duke nustatymas            0,90 

16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)                1,72 

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

16013 Leukogramos skaičiavimas                          3,81 

16018 Rūgščiai atsparių bakterijų kaulų čiulpų tepinėlyje nustatymas                1,80 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu                7,82 

16049 Šlapimo fizinių savybių nustatymas                0,15 

16050 Šlapimo reakcijos nustatymas                      0,36 

16051 Šlapimo santykinio tankio nustatymas              0,36 

16052 Kiekybinis gliukozės šlapime nustatymas           1,11 

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)              0,82 

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)         2,67 

16056 Albuminas šlapime                                 21,53 

16061 Zimnickio mėginys                                 2,39 

16062 Rūgščiai atsparių bakterijų šlapimo tepinėlyje nustatymas                1,80 

16063 Leukogramos šlapime skaičiavimas                  2,52 

16064 Koprogramos įvertinimas                           2,91 

16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti           0,67 

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas            1,85 

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 

16073 Rūgščiai atsparių bakterijų likvoro tepinėlyje nustatymas                1,80 

16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas             1,57 

16075 Lange reakcija likvore                            3,27 

16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas             3,50 

16077 
Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato 

mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) 
7,97 

16078 Skreplių fizinių savybių nustatymas               0,59 

16079 Skreplių natyvinio preparato mikroskopija         3,58 

16080 Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas  (mikroskopija) 3,81 

16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas                1,80 

16084 Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas   11,39 

16085 Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas   10,49 

16088 
Rūgščiai atsparių bakterijų limfmazgio punktato tepinėlyje 

nustatymas                
1,80 

16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu                    9,31 



 

 

16090 Rūgščiai atsparių bakterijų punktato tepinėlyje nustatymas                1,80 

16091 Skydliaukės punktato citologinis tyrimas          9,54 

16092 Bronchų aspirato citologinis tyrimas              13,12 

16093 
Rūgščiai atsparių bakterijų bronchų aspiranto tepinėlyje 

nustatymas                
1,80 

16096 
Rūgščiai atsparių bakterijų bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje 

nustatymas                
1,80 

16097 Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas    13,12 

16099 Spermos tyrimas                                   4,17 

16100 Prostatos sekreto tyrimas                         1,93 

16101 Sinovijinio skysčio tyrimas                       10,13 

16102 Nosies sekreto tyrimas                            6,40 

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 

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 

16112 
Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius 

eritrocitus, stulpeliniu būdu                
21,22 

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)     7,54 

16114 Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu)                16,62 

16119 Antikūnų prieš eritrocitus titro nustatymas rankiniu būdu                3,88 

16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)    12,37 

16139 
ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu 

būdu                
1,85 

16146 
Naujagimio kraujo grupės (ABO/Rh) nustatymas ir tiesioginis 

Kumbso mėginys stulpeliniu būdu 
17,72 

16147 Kraujo grupės nustatymas kryžminiu, stulpelinių būdu                16,46 

16148 D VI kategorijos antigenų nustatymas rankiniu būdu                7,59 

16149 D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpelinių būdu                9,83 

  MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI   

17001 Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas 13,00 

17002 
Neigiamo Bronchoalveolinio lavažo pasėlio rankiniu būdu 

nustatymas               
13,95 

17005 

Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių 

organizmo skysčių, pūlingų eksudatų pasėlio tuberkuliozės 

mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas 

14,26 

17006 Neigiamo šlapimo pasėlio rankiniu būdu nustatymas         6,62 

17010 
Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir 

anaerobams nustatymas 
38,70 

17011 
Neigiamo kraujo pasėlio rankiniu būdu (aerobams ir 

anaerobams) nustatymas 
18,49 



 

 

17012 
Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. 

amžiaus nustatymas 
23,46 

17013 
Neigiamo kraujo pasėlis rankiniu būdu vaikams iki 5 m. 

amžiaus nustatymas 
18,49 

17016 
Neigiamo stuburo smegenų skysčio pasėlio rankiniu būdu 

nustatymas 
11,87 

17017 
Neigiamo sterilių organizmo skysčių pasėlio rankiniu būdu 

nustatymas                
17,90 

17018 Neigiamo pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas 17,90 

17019 Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas 7,95 

17020 Neigiamo tepinėlių iš akių pasėlio nustatymas 8,18 

17021 Neigiamo tepinėlių iš ausų pasėlio nustatymas 12,18 

17022 Neigiamo tepinėlio iš nosies auksiniam stafilokokui nustatymas 8,69 

17023 Neigiamas veido daubų punktatų tyrimas        13,59 

17024 
Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio hemoliziniams 

streptokokams nustatymas          
6,46 

17028 Neigiamo tepinėlio iš genitalijų pasėlio nustatymas 11,74 

17029 Neigiamo spermos, prostatos sekreto pasėlio nustatymas 14,69 

17030 Neigiamo kateterių, drenų pasėlio nustatymas 6,31 

17031 
Neigiamo bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlio 

nustatymas 
19,62 

17032 Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas 23,31 

17033 Neigiamo išmatų profilaktinio pasėlio nustatymas 9,72 

17036 Neigiamo tulžies pasėlio nustatymas                       14,69 

17037 
Neigiamo įvairios patologinės medžiagos pasėlio grybams 

(išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatymas 
11,00 

17038 
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams 

nustatymas               
4,39 

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas         7,51 

17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas           6,23 

17044 
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, 

mikroskopija                
5,95 

17045 
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos 

metodu (6 diskai)                
7,21 

17046 
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos 

metodu (12 diskų)                
9,51 

17050 
Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota 

sistema                
18,13 

17054 Enterobakterijų identifikavimas iki genties       6,82 

17055 Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies        15,90 

17057 Salmonelių identifikavimas iki genties            12,03 

17058 Salmonelių identifikavimas iki rūšies             29,11 

17060 Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies                19,9 

17064 Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas  7,72 



 

 

17066 Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu                31,8 

17068 Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu                8,77 

17069 Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu                8,77 

17071 Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas      18,34 

17072 Streptococcus pneumoniae identifikavimas          18,95 

17074 Enterokokų identifikavimas iki genties            9,72 

17075 Enterokokų identifikavimas iki rūšies             22,64 

17076 Hemofilų identifikavimas                          19,00 

17077 Pseudomonų identifikavimas iki rūšies             5,95 

17078 
Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių 

identifikavimas                
15,16 

17083 Anaerobų identifikavimas iki genties              10,54 

17084 Anaerobų identifikavimas iki rūšies               22,87 

17087 E.coli O157 identifikavimas                       15,39 

17103 
Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas 

išmatose latex agliutinacijos          metodu 
23,11 

17118 Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu   21,03 

17120 
Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas 

pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu 
5,72 

17148 
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas 

imunofermentiniu metodu  
9,51 

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

17183 
Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 

agliutinacijos metodu                
10,03 

17184 
Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 

agliutinacijos metodu                
10,46 

17218 RPR kokybinė reakcija                             2,97 

17219 RPR pusiaukiekybinė reakcija                      2,74 

17223 
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu                
18,41 

17224 
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu                
18,34 

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

RBD IgG testas 
12,00 

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

  IMUNOLOGINIAI TYRIMAI   

18010 
Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-

TPO) imunofermentiniu metodu 
36,58 

18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas         20,55 

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas        12,14 

18032 Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas        19,01 

18045 Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas   4,01 

18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas    17,21 

  RADIOLOGINIAI TYRIMAI   

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija  35,13 



 

 

  Nėštumo diagnozavimas ir nutraukimas:   

60001 nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą   67,93 

60002 nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą     106,17 

  Dermatologo kosmetinės procedūros:  

60093 išsiplėtusių kapiliarų elektrokoaguliacija       19,89 

60094 papilomos pašalinimas elektrokoaguliacija        7,78 

60095 riebalinės liaukos cistos pašalinimas elektrokoaguliacija              4,33 

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

  
Dantų protezavimo paslaugų kainos (be metalų,   

plastmasių-kompozitų, cemento, dirbtinių dantų, 

gamyklinių fiksavimo elementų išlaidų): 

  

60200 pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija        6,10 

  Laikinieji (imediat) protezai:   

60201 plastmasinis įtvaras                            31,10 

60202 1–5 dantų plokštelinis protezas               23,66 

60203 daugiau kaip 5 dantų plokštelinis protezas      31,10 

60205 laikinas plastmasinis vainikėlis                15,56 

  Nuimami protezai (plokštelės):   

60206 dalinis plokštelinis protezas-bazė              37,87 

60207 pilnas plokštelinis protezas-bazė               5,27 

60208 
pilnas plokštelinis protezas individualiame artikuliatoriuje-

bazėje 
128,47 

60209 1 danties įstatymas į plokštelinį protezą       2,36 

60210 individualus šaukštas                           4,05 

60211 lenkta apkabėlė                                 2,36 

60212 dentoalveolinė apkabėlė (pelotas)               4,05 

60213 lieta iš chromkobalto atraminė apkabėlė         7,83 

60214 minkšta bazė 19,61 

  
Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ir tauriųjų metalų 

ant ugniai atsparaus modelio: 
  

60217 lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas    28,4 

60220 1 danties įstatymas į lanko atraminį protezą    3,37 

  Lieti protezai:   

60221 metalo keramikos vainikėlis arba metalo keramikos dantis              256,92 

60222 lietas vainikėlis                               78,44 

60223 lietas metalo plastiko vainikėlis               156,17 

60224 lietas dantis su metalo plastiko apdaila        86,53 

60225 lietas pusinis vainikėlis                       94,65 

60226 įklotas                                         31,10 

60227 lietas vienašakis kultinis įklotas              39,22 

60228 lietas dvišakis kultinis įklotas                54,76 

60229 lietas trišakis kultinis įklotas                70,32 

  Protezų pataisos:   

60246 1–2 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę               10,82 



 

 

60247 1–2 porcelianinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę                          12,84 

60248 3–4 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę              16,91 

60249 lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas          10,82 

60250 lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas                    12,16 

60251 2 lūžių plokštelės pagrindo pataisymas          13,51 

60252 vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas           10,82 

60253 
seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu 

būdu) 
25,70 

60254 vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas              27,05 

  Kitos paslaugos:   

60256 plastmasinis vainikėlis                         27,05 

60257 štampuoto vainikėlio nuėmimas                   3,37 

60258 lieto vainikėlio nuėmimas                       15,56 

60259 vainikėlio cementavimas                         2,70 

60260 vienmomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos              4,05 

60261 dvimomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos  6,10 

60262 vieno danties gleivinės retrakcija              4,72 

60263 diagnostinis modelis                            4,72 

60264 danties šaknies kanalo paruošimas  kultiniam-kaištiniam įklotui 9,78 

______________________________________ 

 

 


