
 

 

  

 

 

Vyriausiojo gydytojo 2021-10-07 įsakymo Nr.211 

„Dėl mokamų paslaugų sąrašo, kainų bei šių 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ 

1 priedas 
 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA 

 

I. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

1. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos 

nekompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų.  

2. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje mokamai teikiamos šios paslaugos: 

2.1 planinės ir būtinosios pagalbos paslaugos užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos 

(toliau tekste ES) šalims;  

2.2 būtinosios pagalbos paslaugos užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos 

išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą 

įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES 

šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba E 123 formos pažyma  arba dokumentas 

DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje ir planinės pagalbos paslaugos; 

2.3 būtinosios pagalbos paslaugos Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos 

sutartis su Europos Sąjunga, piliečiams (žr. pastabą), kada nepateikiami asmens tapatybę ir 

draustumą įrodantys dokumentai -  su savimi neturi Europos Sąjungos ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelės, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiančio 

sertifikato, arba E123 formos pažymos, arba dokumentas DA1, patvirtinančių teisę gauti išmokas 

kitoje ES šalyje narėje ir planinės pagalbos paslaugas; 

PASTABA: Europos Sąjungos šalys ir kitos šalys, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su 

Europos Sąjunga yra: 

 Belgijos karalystė;  

 Danijos karalystė; 

 Vokietija;   

 Graikijos Respublika; 

 Ispanijos karalystė;   

 Prancūzijos Respublika; 

 Airija; 

 Liuksemburgas; 

 Suomijos Respublika; 

 Švedijos karalystė; 

 Estijos respublika; 

 Slovėnija; 

 Norvegija;   

 Italija; 

 Nyderlandai;   

 Austrija; 

 Portugalija;  

 Jungtinė karalystė;  

 Islandija; 

 Lichtenšteinas;  

 Čekijos Respublika;  

 Kipras; 

 Latvija;  

 Vengrija;  

 Malta; 

 Lenkija; 

 Slovakija;  

 Šveicarija. 
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2.4 Lietuvos Respublikos piliečiams mokamai teikiamos paslaugos: 

2.4.1  kai jos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos 

kriterijų, o pacientas:  

2.4.1.1 yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu; 

2.4.1.2 savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi  dėl 

stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

(konsultacijos, procedūros, diagnostinio ar laboratorinio tyrimo ir pan.). Jei gydytojas 

specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai ir yra apdraustas privalomuoju sveikatos 

draudimu, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF 

biudžeto lėšų bendra tvarka, nesuteikiant teisės tolimesnes iš PSDF biudžeto apmokamas 

paslaugas gauti pirmumo tvarka vien todėl, kad pacientas pradiniame etape kreipėsi dėl 

mokamos paslaugos gavimo;  

2.4.1.3 savo iniciatyva (be šeimos gydytojo siuntimo), kreipiasi į ligoninės priėmimo skyrių gydytojo 

specialisto konsultacijai, kai gydytojas po pirminės paciento apžiūros nustato, kad teikiama 

paslauga neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos 

kriterijų, o paslaugos priskiriamos šeimos gydytojo  kompetencijai (žr. medicinos normą MN 

14 : 2019  „Šeimos gydytojas “); 

2.4.1.4 kreipiasi su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa gydytojo 

siuntimu. Jeigu pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas 

specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos 

iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto; 

2.4.1.5 nori gauti paslaugą ne eilės tvarka ir užsiregistruoja mokamos paslaugoms teikti nustatytu 

laiku bei sutinka už jas sumokėti. Šios mokamos paslaugos teikiamos tik mokamos 

paslaugoms teikti nustatytu laiku, kai gydytojas yra priėmęs visus tai dienai Išankstinės 

pacientų registracijos sistemoje užregistruotus, kurių gydymas apmokamas iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto, pacientus; 

2.4.1.6  pacientas savo iniciatyva pageidauja gauti papildomas paslaugas. Prie papildomų paslaugų 

priskiriamos paslaugos - konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai tyrimai, laboratoriniai tyrimai, 

procedūros ir t.t., kurias savo iniciatyva pasirenka pats pacientas ir jos nėra susijusios su 

pagrindinės ligos (dėl kurios tuo metu konsultuojamas ar gydomas stacionare pacientas) 

tyrimu ar gydymu, o priklauso kitam lydinčiajam (ne ūmiam) susirgimui (ligai) ir gali būti 

teikiamos pacientą gydančiam gydytojui leidus. Pasirenkant papildomas paslaugas, tyrimus, 

procedūras, pacientui nesuteikiama teisė paslaugas, tyrimus, procedūras gauti pirmumo tvarka 

lyginant su pacientais, kurių paslaugos, tyrimai, procedūros būtų apmokamos PSDF biudžeto 

lėšomis, vien todėl, kad pacientas kreipėsi dėl mokamos papildomos paslaugos, tyrimo, 

procedūros gavimo; 

2.4.1.7 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas, pasirenka brangiau 

kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, gydančiam 

gydytojui leidus, pasirenka brangiau kainuojančias medžiagas, vaistus, medicinos pagalbos 

priemones. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų medžiagų, vaistų, medicinos pagalbos 

priemonių kainų ir įstaigoje nemokamai teikiamų medžiagų, vaistų, medicinos pagalbos 

priemonių kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms 

pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir 

brangiau kainuojančios paslaugos); 

2.4.1.8 pageidauja papildomų, ne medicininių paslaugų – gydytis mokamoje palatoje, papildomos 

lovos ir (ar) maitinimo slaugančiam asmeniui ir t.t.; 

2.4.1.9 pageidauja, kad būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos, 

savo iniciatyva pageidauja pasiimti jam atliktas rentgenogramas, kompiuterinės tomografijos 

tyrimo vaizdų kopijas; 

2.4.1.10 pageidauja gauti paslaugas, kurios VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje priskirtos tik mokamų  

paslaugų grupei: 

 laboratoriniai tyrimai, kitos paslaugos, kurios įrašytos šeimos gydytojo medicinos 

normoje MN 14 : 2019 “Šeimos gydytojas.“ (kai tyrimai šeimos gydytojo neatlikti iki 

kreipimosi į VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninę). 
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2.4.2 kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir 

ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali 

teikti planinių stacionarinių, planinių dienos chirurgijos, planinių  dienos  stacionaro, planinių 

specializuotų ambulatorinių paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, 

norėdamas gauti paslaugą sutinka už jas sumokėti. 

 

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA  

 

3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis paslaugų kainomis ir jų nustatymo tvarka. Kitų paslaugų, 

kurios nepriskiriamos asmens sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms (ne medicinos 

paslaugos), kainas nustato įstaigos vyriausiasis gydytojas, vadovaudamasis patvirtintais transporto, 

ryšių, juridinių, buitinių, komunalinių ir kitokių paslaugų tarifais ar atitinkamų prekių rinkos kainomis ir 

savo išlaidų skaičiavimais. 

4. Pagal paciento kreipimosi vietą įstaigoje gydytojas nusprendžia, kokia paslauga bus teikiama pacientui, 

prieš suteikdamas mokamą paslaugą, už kurią pacientas turi susimokėti: 

4.1 suprantama forma informuoja pacientą (jo atstovus), kodėl pacientui įstaigoje gali būti teikiama tik 

mokama paslauga, aptaria kodėl pasirinkta tam tikra paslaugos rūšis, supažindina pacientą (jo 

atstovus) su paciento teise ir galimybe paslaugą gauti nemokamai (jei tokia galimybė yra), 

informuoja apie paslaugos kainą, apmokėjimo tvarką;  

4.2 jei pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, savo iniciatyva pageidauja papildomų 

paslaugų – gydytojų specialistų konsultacijų,  klinikinių diagnostinių tyrimų, laboratorinių tyrimų, 

procedūrų ir t.t, kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) tyrimu, gydymu, o 

priklauso kitam lydinčiajam (ne ūmiam) susirgimui (ligai), gydytojas supažindina pacientą (jo 

atstovus) su paciento teise ir galimybe jo prašomą paslaugą gauti nemokamai (jei tokia galimybė 

yra), informuoja apie paslaugos kainą, apmokėjimo tvarką, užpildo “Paciento (jo atstovo) sutikimą  

dėl mokamų paslaugų teikimo” KVSF 04/6 - 1 KVL, kurį pasirašo paslaugą teiksiantis gydytojas 

bei pacientas (nuo 16 – 18 metų), kitais atvejais - jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti 

papildomas mokamas paslaugas. “Paciento (jo atstovo) sutikimas  dėl mokamų paslaugų teikimo” 

KVSF 04/6 - 1 KVL įsegamas įstaigoje nustatyta tvarka į paciento medicininę dokumentaciją; 

4.3 prieš skiriant pacientui brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas, 

gydytojas pacientui (jo atstovui) suprantama forma pateikia informaciją apie paciento galimybę 

įstaigoje gauti vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas nemokamai, kartu pateikia 

informaciją apie brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas, 

išaiškina jų skirtumus (pranašumo, kainos, kiekio ir pan.), informuoja apie  pasirinktų vaistų, 

medicinos pagalbos priemonių, medžiagų kainą, apmokėjimo tvarką, užpildo “Sutikimą gydytis 

brangesniais medikamentais ir/ar medicinos pagalbos priemonėmis” KVSF 04/7 – 1 KVL, kurį 

pasirašo gydytojas bei pacientas (nuo 16 metų), kitais atvejais - jo atstovai, patvirtinantys sutikimą 

įsigyti brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas. “Sutikimas 

gydytis brangesniais medikamentais ir/ar medicinos pagalbos priemonėmis” KVSF 04/7 – 1 KVL 

įsegamas įstaigoje nustatyta tvarka į paciento medicininę dokumentaciją.  

5. 2.1 – 2.3 punktuose nurodytais atvejais už suteiktas: 

 dienos chirurgijos, stacionarines paslaugas pacientas mokama pagal giminingų diagnozių grupių 

(angl. DRG  - diagnosis related groups) klasifikaciją, be to papildomai moka už pasirinktas ne medicinines 

paslaugas, jei pacientas naudojosi mokamomis ne medicininėmis paslaugomis. Jei besigydydamas 

stacionare pageidavo papildomų, nenumatytų gydymo plane paslaugų, papildomai apmoka už savo 

iniciatyva pasirinktas paslaugas pagal kainininką, nurodytą 2 priede.  

 dienos stacionaro, specializuotas ambulatorines paslaugas pacientas moka konsultacijos kainą, 

pagal kainininką, nurodytą 2 priede, papildomai apmoka už atliekamus klinikinius diagnostinius 

tyrimus, nurodytus 2 priede, kurie nenumatyti išplėstinėje gydytojo konsultacijoje. Be to moka ir už 

paciento pasirinktas mokamas ne medicinines paslaugas, jei pacientas naudojosi mokamomis ne 

medicinėmis paslaugomis. 

PASTABA: jei į įstaigą kreipiasi užsienio piliečiai, nepriklausantys Europos Sąjungos (toliau tekste ES) 

šalims, turėdami sveikatos draudimo sutartį (liudijimą) pasirašytą su draudimo bendrove, sveikatos 

draudimo sutartis (liudijimas) nukopijuojama ir įstaigoje nustatyta tvarka įklijuojama į paciento 

medicininę dokumentaciją, o pacientas (jo atstovas) 11 punkte nustatyta tvarka apmoka už suteiktas 

paslaugas. 

 2.4.1.1 – 2.4.1.5, 2.4.2 punktuose nurodytais atvejais už suteiktas: 
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  dienos chirurgijos, stacionarines paslaugas pacientas moka pagal giminingų diagnozių grupių (angl. 

DRG  - diagnosis related groups) klasifikaciją.  Be to apmok ir už mokamas ne medicinines paslaugas, jei 

pacientas naudojosi mokamomis ne medicinėmis paslaugomis. Jei besigydydamas stacionare 

pageidavo papildomų, nenumatytų gydymo plane, paslaugų papildomai apmoka už savo iniciatyva 

pasirinktas paslaugas pagal kainininką, nurodytą 2 priede.  

 dienos stacionaro, specializuotas ambulatorines paslaugas pacientas moka konsultacijos kainą, pagal 

kainininką, nurodytą 2 priede, papildomai apmoka už atliekamus klinikinius diagnostinius tyrimus, 

nurodytus 2 priede, kurie nenumatyti išplėstinėje gydytojo konsultacijoje. Be to apmoka ir už 

paciento pasirinktas mokamas ne medicinines paslaugas, jei pacientas naudojosi mokamomis ne 

medicinėmis paslaugomis. 

6. 2.4.1.6, 2.4.1.10 punktuose nurodytu atveju už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientas 

apmoka paslaugos kainą, nurodytą 2 priede. 

7. 2.4.1.7 punkte nurodytu atveju pacientas apmoka pasirinktų medžiagų, vaistų, medicinos pagalbos 

priemonių ir įstaigoje nemokamai teikiamų medžiagų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių kainų 

skirtumą. 

8. 2.4.1.8, 2.4.1.9 punktuose nurodytais atvejais už suteiktas paslaugas mokama kaina, kuri nurodyta 2 

priede. 

9. Teikiant mokamas medicinines paslaugas pacientas neįgyja pirmumo prieš kitus pacientus, paslauga 

teikiama bendrąja tvarka. 

10. Pacientui suteikus mokamą paslaugą: 

10.1 visais atvejais buhalterijai užpildomas “Mokamų paslaugų apskaitos lapas” KVSF 04/5 – 1 KVL, 

kuriame uždedamas skyriaus spaudas, įrašoma paslaugos suteikimo data, asmens gausiančio 

mokamą paslaugą vardas, pavardė, “Gydymo stacionare ligos istorijos” F.Nr.003/a numeris (jei 

pacientas gydomas stacionare), paslaugos kodas, pavadinimas, kiekis, kaina, mokama suma, 

mokamą paslaugą teikusio asmens spaudas ir parašas. Suteiktos mokamos paslaugos 

užregistruojamos “Mokamų asmens sveikatos paslaugų apskaitos žurnale” KVSF 04/8 – 1KVL; 

10.2 pacientas (jo atstovai) užpildytą “Mokamų paslaugų apskaitos lapą” KVSF 04/5 – 1 KVL darbo 

dienomis iki 16
00

val. nuneša į ligoninės kasą, jei teikiamos paslaugos Konsultacinėje poliklinikoje - 

iki 18
00 

val. į Konsultacinės poliklinikos registratūrą, po darbo valandų, ne darbo ir švenčių 

dienomis į Priėmimo - skubiosios pagalbos skyriaus pacientų priėmimo padalinį; 

10.3 kasininkas, registratūros darbuotojas ar Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientų 

priėmimo padalinyje dirbantis slaugytojas (pagal paciento kreipimosi vietą) patikrina ar teisingai 

užpildytas “Mokamų paslaugų apskaitos lapas” KVSF 04/5 – 1 KVL, t.y. teisingai nurodytas 

paslaugos kodas, kaina, ar yra uždėtas skyriaus ir gydytojo spaudas, jei nurodyti duomenys 

netikslūs, informuoja skyrių iš kurio atvyko pacientas apie neteisingai užpildytą “Mokamų paslaugų 

apskaitos lapą” KVSF 04/5 – 1 KVL. Skyriaus personalas nedelsiant atvyksta ištaisyti klaidas 

“Mokamų paslaugų apskaitos lape” KVSF 04/5 – 1 KVL. Jei “Mokamų paslaugų apskaitos lape” 

KVSF 04/5 – 1 KVL duomenys pateikti teisingai, kasininkas, registratūros darbuotojas ar 

slaugytojas (pagal paciento kreipimosi vietą) paima pinigus, pacientui (jo atstovui) atiduoda 

elektroninio kasos aprato (EKA) čekį arba pinigų priėmimo kvitą, kurio numerį įrašo “Mokamų 

paslaugų apskaitos lape” KVSF 04/5 – 1 KVL. Pacientui (jo atstovui) pageidaujant, kad už 

paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su “Mokamų paslaugų apskaitos lapu” KVSF 04/5 – 1 

KVL darbo dienomis nukreipiamas į VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Buhalterinės apskitos ir 

ekonomikos skyrių, PVM sąskaita -faktūra išrašoma ne vėliau, kaip sekančią darbo dieną po 

apmokėjimo.  

10.4 jei pacientas susimokėti už paslaugas iš karto negali, jis susisiekia su savo draudimo bendrove, kuri 

pateikia įstaigai garantinį raštą, kad už paslaugas bus apmokėta; 

10.5 neatlikus numatytų mokamų paslaugų, už kurią pacientas (jo atstovas) susimokėjo, sumokėti pinigai 

pacientui (jo atstovui) yra grąžinami. Skyriaus,  kur turėjo būti suteikta mokama paslauga, 

darbuotojai užpildo “Mokamų paslaugų apskaitos lapą” KVSF 04/5 – 1 KVL su žyma 

“grąžinimas”. Pacientas (jo atstovas), pageidaujantis susigrąžinti pinigus, su  „Mokamų paslaugų 

apskaitos lapu” KVSF 04/5 – 1 KVL ir asmens dokumentu kreipiasi į VšĮ Klaipėdos vaikų 

ligoninės Buhalterinės apskitos ir ekonomikos skyrių.  

______________________________ 
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Vyriausiojo gydytojo 2021-10-07 įsakymo Nr.211 

„Dėl mokamų paslaugų sąrašo, kainų bei šių paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ 

2 priedas 

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 

 

 

PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims. 

2. Užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, 

kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba E 

123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje. 

3. Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, 

piliečiams, kada nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės 

piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis 

sertifikatas, arba E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES 

šalyje narėje. 

PASTABA:  

 1,2,3 punktuose nurodyti užsienio piliečiai, kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys 

dokumentai ir jiems suteiktos būtinosios pagalbos paslaugos atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos kriterijus, moka už Priėmimo – skubiosios pagalbos 

paslaugas I – VIII LR Sveikatos apsaugos ministro 2017-03-31 įsakyme Nr. V – 368 numatytais 

principais; 

 1,2,3 punktuose nurodyti užsienio piliečiai, kai po pirminės paciento apžiūros gydytojas nustato, kad 

teikiama paslauga neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos 

kriterijų, moka gydytojo specialisto konsultacijos kainą, kuri sudaryta iš 2 dalių: 

1. Gydytojo specialisto konsultacijos kainos (paciento būklės įvertinimas, atliekami tiriamieji 

veiksmai - apžiūra (išskyrus klinikinius diagnostinius ir laboratorinius tyrimus), tolimesnio 

tyrimų plano sudarymas, gautų duomenų apibendrinimas, interpretacija ir diagnozės 

nustatymas ir gydomieji veiksmai (konservatyvus medikamentinis gydymas ir (arba) 

nesudėtinga medicininė intervencija - incizija, siuvimas, repozicija, medikamentų paskyrimas 

ir t.t.); 

2. Klinikinių diagnostinių tyrimų kainos, kurie nenumatyti gydytojo specialisto išplėstinėje 

konsultacijoje. 

Jei pacientui teikiama stebėjimo paslauga, už gydytojo specialisto konsultaciją, klinikinius diagnostinius 

tyrimus atskirai nemokama. 

 

4. Lietuvos Respublikos piliečiams: 

4.1 kai savo iniciatyva (be šeimos gydytojo siuntimo), kreipiasi į ligoninės priėmimo skyrių gydytojo 

specialisto konsultacijai, kai po pirminės paciento apžiūros gydytojas nustato, kad teikiama paslauga 

neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos kriterijų, o paslaugos 

priskiriamos šeimos gydytojo kompetencijai (žr. medicinos normą MN 14 : 2019 „Šeimos gydytojas.“); 

4.2 kada kreipiasi į ligoninės priėmimo skyrių gydytojo specialisto konsultacijai su privačios gydymo 

įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa, gydytojo siuntimu, kai po pirminės paciento 

apžiūros gydytojas nustato, kad teikiama paslauga neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

nustatytų būtinosios pagalbos kriterijų.  

PASTABA: 4 punkte nurodyti Lietuvos Respublikos piliečiai moka gydytojo specialisto konsultacijos kainą, 

kuri sudaryta iš 2 dalių: 

1. Gydytojo specialisto konsultacijos kainos (paciento būklės įvertinimas, atliekami tiriamieji 

veiksmai - apžiūra (išskyrus klinikinius diagnostinius ir laboratorinius tyrimus), tolimesnio 

tyrimų plano sudarymas, gautų duomenų apibendrinimas, interpretacija ir diagnozės 

nustatymas ir gydomieji veiksmai (konservatyvus medikamentinis gydymas ir (arba) 

nesudėtinga medicininė intervencija - incizija, siuvimas, repozicija, medikamentų paskyrimas 

ir t.t.); 
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2. Klinikinių diagnostinių tyrimų kainos, kurie nenumatyti gydytojo specialisto išplėstinėje 

konsultacijoje; 

Jei pacientui teikiama stebėjimo paslauga, už gydytojo specialisto konsultaciją, klinikinius diagnostinius ir 

laboratorinius tyrimus atskirai nemokama. 

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Gydytojo specialisto ambulatorinė konsultacija  Gydytojo 

specialisto 

ambula-

torinės 

paslaugos 

kodas 

25 Apmoka-

ma, kaip 

ambulato-

rinės 

konsulta-

cinės 

paslaugos 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga I  3516 25 20,01 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga II 3517 25 34,23 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga III 3518 25 18,72 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga IV 3519 25 42,24 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga IV
1
 3850 25 42,24 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga V 3520 25 51,57 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga VI 3521 25 67,13 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga VII 3522 25 209,16 

Priėmimo – skubiosios pagalbos paslauga VIII 3523 25 59,53 

Stebėjimo paslauga  

(paciento stebėjimas stacionare nuo 4 iki 24 val.) 

2839 25 116,95 

 

STACIONARINĖS PASLAUGOS 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims. 

2. Užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, 

kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba E 

123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje ar 

suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios 

pagalbos kriterijų. 

3. Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, 

piliečiams, kada nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės 

piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis 

sertifikatas, arba E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES 

šalyje narėje ar suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 

būtinosios pagalbos kriterijų. 

4. Lietuvos Respublikos piliečiams, kai: 
4.1 savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi dėl planinės 

dienos chirurgijos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;  

4.2 kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir 

ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti 

planinių dienos chirurgijos, stacionarinių paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, 

norėdamas gauti paslaugą sutinka už jas sumokėti. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus iki 3 metų 

(maitinimas ir nakvynės išlaidos) 

3146 25 13,34 

(1 lovadienio 

kaina) 
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Stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos  DRG 

grupės 

kodas 

25 Pagal 

giminingų 

diagnozių 

grupių (angl. 

DRG - diagnosis 

related groups) 
klasifikaciją 

Dienos chirurgijos paslaugos  DRG 

grupės 

kodas 

25 Pagal 

giminingų 

diagnozių 

grupių (angl. 

DRG - diagnosis 

related groups) 
klasifikaciją 

Paliatyvioji pagalba vaikams 2973 25 118,01 

 (1 lovadienio 

kaina) 

Paliatyvioji pagalba vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių 

ventiliacija 

3628 25 234,34 

(1 lovadienio 

kaina) 

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 

vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3629 25 163,70 

(1 lovadienio 

kaina) 

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma 

visiška parenterinės mitybos terapija 

3630 25 169,90 

(1 lovadienio 

kaina) 

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų 

vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir 

taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3631 25 280,03 

(1 lovadienio 

kaina) 

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija 

3632 25 337,15 

(1 lovadienio 

kaina) 

  

DIENOS STACIONARO PASLAUGOS  

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims. 

2. Užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, 

kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba E 

123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje ar 

suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios 

pagalbos kriterijų. 

3. Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, 

piliečiams, kada nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės 

piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis 

sertifikatas, arba E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES 

šalyje narėje ar suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 

būtinosios pagalbos kriterijų. 

4. Lietuvos Respublikos piliečiams, kai: 
4.1 pacientas savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į 

įstaigą ir suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 

būtinosios pagalbos kriterijų; 

4.2 kreipiasi su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa, gydytojo 

siuntimu; 
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4.3 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas, savo iniciatyva gydančiajam 

gydytojui leidus, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas 

paslaugas, tyrimus, procedūras (pasirenkant papildomas paslaugas, tyrimus, procedūras, pacientui 

nesuteikiama teisė paslaugas, tyrimus, procedūras  gauti pirmumo tvarka lyginant su pacientais, kurių 

paslaugos, tyrimai, procedūros būtų apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, vien todėl, kad pacientas 

kreipėsi dėl mokamos papildomos paslaugos, tyrimo, procedūros gavimo); 

4.4 kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir 

ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti 

dienos stacionaro paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, norėdamas gauti 

paslaugą sutinka už jas sumokėti. 

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams I  3562 25 37,15 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams II 3563 25 41,04 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams III 3564 25 71,04 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams IV 3565 25 93,06 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams V 3566 25 108,39 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams VI 3567 25 132,12 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams VII 3568 25 148,43 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams VIII 3569 25 264,22 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams IX 3570 25 277,46 

(1 dienos 

kaina) 

Dienos stacionaro paslauga vaikams XII 3849 25 193,00 

(1 dienos 

kaina) 

Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

specialistų komandos konsultacija 
3545 25 52,40 

VRSAR dienos stacionaro paslauga (vaiko raida A) 3251 25 52,40 

VRSAR dienos stacionaro paslauga (vaiko raida B) 3252 25 61,82 

 

AMBULATORINĖS KONSULTACINĖS PASLAUGOS  

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims. 
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2. Užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, 

kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba E 

123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje ar 

suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios 

pagalbos kriterijų. 

3. Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, 

piliečiams, kada nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės 

piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis 

sertifikatas, arba E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES 

šalyje narėje ar suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 

būtinosios pagalbos kriterijų. 

4. Lietuvos Respublikos piliečiams, kai: 
4.1 pacientas savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į 

įstaigą gydytojo specialisto konsultacijai. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi 

pagrįstai ir yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, toliau asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka, nesuteikiant teisės 

tolimesnes iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas gauti pirmumo tvarka vien todėl, kad pacientas 

pradiniame etape kreipėsi dėl mokamos paslaugos gavimo; 

4.2 savo iniciatyva (be šeimos gydytojo siuntimo), kreipiasi į ligoninės priėmimo skyrių gydytojo 

specialisto konsultacijai, kai po pirminės paciento apžiūros gydytojas nustato, kad teikiama paslauga 

neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos kriterijų, o 

paslaugos priskiriamos šeimos gydytojo kompetencijai (žr. medicinos normą MN 14 : 2019 „Šeimos 

gydytojas.“); 

4.3 kreipiasi su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa, gydytojo 

siuntimu. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai ir yra apdraustas 

privalomuoju sveikatos draudimu, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir 

apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka, nesuteikiant teisės tolimesnes iš PSDF biudžeto 

apmokamas paslaugas gauti pirmumo tvarka vien todėl, kad pacientas pradiniame etape kreipėsi dėl 

mokamos paslaugos gavimo; 

4.4 savo iniciatyva, turėdamas ar neturėdamas šeimos gydytojo, gydytojo specialisto siuntimą nori gauti 

paslaugą ne eilės tvarka ir užsiregistruoja paslaugai mokamos paslaugoms teikti nustatytu laiku 

bei sutinka už jas sumokėti. Šios mokamos paslaugos teikiamos tik mokamos paslaugoms teikti 

nustatytu laiku, kai gydytojas yra priėmęs visus tai dienai Išankstinės pacientų registracijos sistemoje 

užregistruotus, kurių gydymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, 

pacientus. Pacientui nesutinkant apsimokėti, jam rekomenduojama Išankstinės pacientų registracijos 

sistemoje registruotis į eilę pageidaujamai paslaugai gauti; 

4.5 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas, savo iniciatyva gydančiajam 

gydytojui leidus, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas 

paslaugas, tyrimus, procedūras (pasirenkant papildomas paslaugas, tyrimus, procedūras, pacientui 

nesuteikiama teisė paslaugas, tyrimus, procedūras  gauti pirmumo tvarka lyginant su pacientais, kurių 

paslaugos, tyrimai, procedūros būtų apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, vien todėl, kad pacientas 

kreipėsi dėl mokamos papildomos paslaugos, tyrimo, procedūros gavimo); 

4.6 kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir 

ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti 

planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, 

norėdamas gauti paslaugą sutinka už jas sumokėti.  

5. Teikiant mokamas medicinines paslaugas pacientas neįgyja pirmumo prieš kitus pacientus. Mokamos 

paslaugos teikiamos gydytojo specialisto, kai gydytojas yra priėmęs visus tai dienai Išankstinės pacientų 

registracijos informacinėje sistemoje užregistruotus, kurių gydymas apmokamas iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto, pacientus. 

PASTABA: ambulatorinės konsultacijos kaina sudaryta iš 2 dalių: 
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1. Gydytojo specialisto konsultacijos kainos (paciento būklės įvertinimas, atliekami tiriamieji 

veiksmai - apžiūra (išskyrus klinikinius diagnostinius tyrimus, kurie nenumatyti gydytojo 

specialisto išplėstinėje konsultacijoje), tolimesnio tyrimų plano sudarymas, gautų duomenų 

apibendrinimas, interpretacija ir diagnozės nustatymas ir gydomieji veiksmai (incizija, siuvimas, 

repozicija, medikamentų paskyrimas ir t.t.); 

2. Klinikinių diagnostinių tyrimų kainos, kurie nenumatyti gydytojo specialisto išplėstinėje 

konsultacijoje. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Akušerio ginekologo 1576 25 20,01 

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) 

2730 25 35,55 

Echoskopuotojo 

(tyrimo atlikimas ir aprašymas) 

1583 25 24,80 

Otorinolaringologo 1603 25 20,01 

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) 

2738 25 35,55 

Vaikų alergologo 1563 25 24,53 

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei 

sensibilizacijai nustatyti) 

2708 25 34,12 

Vaikų endokrinologo 1694 25 45,19 

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis 

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

tyrimas) 

2758 25 60,16 

Vaikų gastroenterologo 1695 25 45,19 

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

2759 25 60,16 

Vaikų onkohematologo 1564 25 24,53 

Vaikų kardiologo 1567 25 24,53 

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) 

veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 

(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterine analize) 

2712 25 34,12 

Vaikų ligų gydytojo 1617 25 20,01 

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 2726 25 28,42 

Vaikų nefrologo 1698 25 45,19 

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas) 

2762 25 60,16 

Vaikų neurologo 1699 25 45,19 

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) 

ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 

2763 25 60,16 

Vaikų oftalmologo 1620 25 20,01 
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Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) 

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

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

ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos 

nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės 

koherentinės tomografijos tyrimas) 

2741 25 35,55 

Vaikų pulmonologo 1701 25 45,19 

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros 

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

bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 

2764 25 60,16 

Vaikų reumatologo 1702 25 45,19 

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) 

atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, 

raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir 

(ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas) 

2765 25 60,16 

Endoskopuotojo  

(tyrimo atlikimas ir aprašymas) 

1713 25 43,30 

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 

(tyrimo atlikimas ir aprašymas) 

2767 25 48,06 

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (tyrimo 

atlikimas ir aprašymas) 

1735 25 34,23 

Vaikų ortopedo traumatologo 1745 25 32,60 

Vaikų 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) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) 

2790 25 47,92 

Vaikų chirurgo 1615 25 20,01 

Vaikų 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) 

2740 25 35,55 

Vaikų neurochirurgo 1618 25 20,01 

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 2727 25 28,42 

 

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims, užsienyje nuolat 

gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, Europos Sąjungos 

ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, piliečiams, Lietuvos 

Respublikos piliečiams, kai jie: 
1.1 savo iniciatyva gydančiajam gydytojui leidus, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai 

diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, tyrimus, procedūras (pasirenkant papildomas paslaugas, 

tyrimus, procedūras, pacientui nesuteikiama teisė paslaugas, tyrimus, procedūras  gauti pirmumo 

tvarka lyginant su pacientais, kurių paslaugos, tyrimai, procedūros būtų apmokamos PSDF biudžeto 

lėšomis, vien todėl, kad pacientas kreipėsi dėl mokamos papildomos paslaugos, tyrimo, procedūros 

gavimo); 

PASTABA: jei pageidauja gydytojo specialisto ambulatorinės konsultacinės paslaugos apmoka 

ambulatorinės konsultacinės paslaugos kainą ir klinikinio diagnostinio tyrimo kainą, jei tyrimas 

nenumatytas gydytojo specialisto išplėstinėje konsultacijoje. 

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 
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Echoskopijos tyrimai 

Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) 36 25 23,20 

Kardiologijos funkciniai tyrimai 

Elektrokardiograma  38 25 3,01 

24 val. arterinio kraujospūdžio monitoringas  38 25 17,38 

Nervų sistemos funkciniai tyrimai 

Vaiko raidos vertinimo skalės (DISC) 45 25 20,00 

Odos alerginiai mėginiai 

*Odos lopo testas (pacientui iki 2 metų) 44 04 20,00 

*Odos lopo testas (pacientui nuo 2 metų ir suaugusiems) 44 04 30,00 

 

Kompiuterinė tomografija  

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims. 

2. Užsienyje nuolat gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, 

kai nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis sertifikatas, arba 

E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje ES šalyje narėje ar 

suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų būtinosios pagalbos 

kriterijų. 

3. Europos Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, 

piliečiams, kada nepateikiami asmens tapatybę ir draustumą įrodantys dokumentai - ES šalies narės 

piliečio Europos sveikatos draudimo kortelė, arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantis 

sertifikatas, arba E 123 formos pažyma arba dokumentas DA1, patvirtinantys teisę gauti išmokas kitoje 

ES šalyje narėje ar suteiktos paslaugos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytų 

būtinosios pagalbos kriterijų. 

4. Lietuvos Respublikos piliečiams, kai: 
4.1 paslaugą pageidauja gauti pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu; 

4.2 kreipiasi pacientas savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo; 

4.3 kreipiasi pacientas su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa, 

gydytojo siuntimu; 

4.4 pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka ir, gydytojui sutikus suteikti paslaugą, pats sutinka už jas 

sumokėti; 

4.5 kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir 

ligoninės administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti 

planinių kompiuterinės tomografijos tyrimų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, 

norėdamas gauti paslaugą sutinka už jas sumokėti. 

5. Teikiant mokamas medicinines paslaugas pacientas neįgyja pirmumo prieš kitus pacientus. 

    PASTABA: kompiuterinės tomografijos tyrimo kaina sudaryta iš 3 dalių: 

1. Tyrimo kainos. 

2. Vienkarinių priemonių kainos - prailginimo linijos kontrasto suleidimo pompai (jei naudojama tyrimo 

metu). 

3. Kontrasto kainos (jei naudojama tyrimo metu). 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

3749 3749 74,57 

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

3751 3751 74,57 

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

3753 3753 85,80 

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas 

vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

3761 3761 74,57 

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas 

dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

3763 3763 74,57 
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Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas 

trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis 

sąlygomis 

3765 3765 85,80 

Infuzinės sistemos pompa 20 25 31,50 

Prailginimo linijos kontrasto suleidimo pompai  20 25 6,29 

Kontrastas: 

Omnipaque 240 mg 1/ml 50ml 

Omnipaque 300 mg 1/ml 50ml 

Omnipaque 350 mg 1/ml 50ml 

Omnipaque 350 mg 1/ml 100ml 

Omnipaque 300 mg 1/ml 100ml 

Visipaque 270 mg 1/ml 100ml 

Visipaque 270 mg 1/ml 50ml 

20  

25 21,00 

25 6,83  

25 9,45  

25 13,61  

25 14,18  

25 31,50  

25 18,90  

 

KITOS AMBULATORINĖS PASLAUGOS 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims, užsienyje nuolat 

gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, Europos Sąjungos 

ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, piliečiams, Lietuvos 

Respublikos piliečiams, kai: 

1.1 paslaugą pageidauja gauti pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu; 

1.2 savo iniciatyva, neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi į įstaigą 

norėdamas gauti paslaugą; 

1.3 kreipiasi su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa, gydytojo 

siuntimu; 

1.4  pageidauja didesnio kiekio paslaugų nei kompensuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto,  

o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, norėdamas gauti paslaugą sutinka už jas sumokėti; 

1.5  kai įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir ligoninės 

administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo, negali teikti 

ambulatorinių paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, norėdamas gauti paslaugą 

sutinka už jas sumokėti. 

2. Teikiant mokamas medicinines paslaugas pacientas neįgyja pirmumo prieš kitus pacientus. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Logoterapeuto konsultacija (45 min.) 182 25 15,83 

Kalbos korekcija (1 val.)  182 25 15,83 

 

LABORATORINIAI TYRIMAI 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims, užsienyje nuolat 

gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, Europos Sąjungos 

ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, piliečiams, Lietuvos 

Respublikos piliečiams, kai jie: 

1.1  pageidauja laboratorinių tyrimų, kuriuos pasirenka savo iniciatyva; 

1.2 kreipiasi su privačios gydymo įstaigos, kuri neturi sutarties su VšĮ Klaipėdos vaikų ligonine, gydytojo 

siuntimu; 

1.3 pageidauja gauti paslaugas, kurios VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje priskirtos tik mokamų paslaugų 

grupei (žr. 2.4.1.10 punktą). 

PASTABA: laboratorinių tyrimų (biocheminių, imunologinių, hematologinių tyrimų) kaina sudaryta iš 2  

dalių: 

1. Tiriamosios medžiagos (kraujo ir t.t.) paėmimo; 

2. Laboratorinio tyrimo. 
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Mikrobiologinių tyrimų ir pasėlių (LAB) kainos sudarytos iš 3-jų dalių: 

   1. Neigiamas pasėlis 

   2. Mikroorganizmo identifikacija 

                    3. Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas 

Esant neigiamam atsakymui, už mikroorganizmo identifikaciją ir jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymą pinigai grąžinami. 

*  - pažymėti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje atliekami tyrimai. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Kraujo paėmimas iš venos (kaina prisideda prie paskirto tyrimo) 04 04 4,03 

Kapiliarinio kraujo paėmimas (kaina prisideda prie paskirto tyrimo) 04 04 2,54 

BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

*Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 04 04 4,11 

*Gliukozės koncentracija kapiliariniame kraujyje 04 04 2,62 

*Gliukozės koncentracija serume (plazmoje) 04 04 2,45 

*Gliukozės toleravimo mėginys 04 04 4,20 

*Glikozilinto hemoglobino (HbA) nustatymas 04 04 24,68 

*Laktozės mėginys 04 04 7,26 

*Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 04 04 3,41 

*Kreatinino koncentracijos nustatymas 04 04 3,59 

*Šlapalo koncentracijos nustatymas 04 04 2,80 

*Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 04 04 3,41 

*Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos 

nustatymas 

04 04 4,99 

*Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 04 04 1,05 

*Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 04 04 4,03 

*Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 04 04 3,15 

*Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 04 04 3,15 

*Kalio koncentracijos nustatymas 04 04 2,10 

*Natrio koncentracijos nustatymas 04 04 2,10 

*Chloridų koncentracijos nustatymas 04 04 4,20 

*Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 04 04 4,38 

*Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos apskaičiavimas 04 04 5,51 

*Geležies koncentracijos nustatymas 04 04 4,38 

*Fosforo koncentracijos nustatymas 04 04 3,85 

*Magnio koncentracijos nustatymas 04 04 5,34 

*Kraujo dujų ir ph tyrimas 04 04 6,83 

*Aspartataminotransferazės (AST/GOT) aktyvumo nustatymas 04 04 4,11 

*Alaninaminotransferazės (ALT/GPT) 04 04 4,11 

*Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas   04 04 4,11 

*Kreatinkinazės koncentracijos nustatymas (CK) 04 04 6,48 

*Gama gliutamil koncentracijos nustatymas (GGT) 04 04 4,90 

*Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 04 04 8,05 

*Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas 04 04 11,38 

*Protrombino komplekso tyrimas (SPA) 04 04 7,00 

*Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 04 04 9,01 

*Aktyvinto dalinio tromboplastinio laiko nustatymas (ADTL) 04 04 7,70 

*Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 19,08 

*Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 18,03 

*Bendro imunoglobulino E koncentracijos nustatymas 04 04 5,54 

* Narkotinių medžiagų kokybinis nustatymas (10 medžiagų)  04 04 4,03 

*Etanolio nustatymas 04 04 17,06 
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*25-OH Vitamino D nustatymas  04 04 8,96 

*Prokalcitonino koncentracijos kiekybinis nustatymas 04 04 25,62 

*Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas 04 04 24,16 

*C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 04 04 14,27 

*Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas 04 04 3,76 

*Anti - DNR tyrimas (latex agliutinacija) 04 04 3,80 

*Celiakijos testas 04 04 12,47 

*Ureazės testas dėl Helicobacter pylori nustatymo 04 04 6,17 

*Greitas molekulinis SARS-CoV-2 RNR nustatymas tikralaikės 

PGR metodu 

04 04 72,00 

Amoniako koncentracijos nustatymas plazmoje 04 04 30,32  

Albumino koncentracijos nustatymas serume 04 04 2,00 

Albumino koncentracijos nustatymas šlapime 04 04 12,48  

Troponino I nustatymas 04 04 11,03  

D-dimerų nustatymas 04 04 22,97 

C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu     04 04 11,50 

Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

04 04 2,99 

Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu    04 04 2,99 

Laisvo trijodtironino (FT 3) nustatymas imunofermentiniu 

metodu      

04 04 1,29 

Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas 04 04 3,50 

Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas   04 04 2,72 

Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP), 

pusiau kiekybinis metodas 

04 04 40,00 

Lupus antikoagulianto LA1 tyrimas                04 04 9,20 

Lupus antikoagulianto LA2 tyrimas                04 04 13,60 

Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas munofermentiniu 

metodu      

04 04 7,60 

Chromogranino A nustatymas 04 04 28,00 

NT prosmegenų natriuretinio peptido koncentracijos nustatymas 

(NT-pro-BNP) 

04 04 14,80 

Trombocitų agregacijos tyrimas, vartojant aspiriną  04 04 12,00 

Trombocitų agregacijos tyrimas P2Y12 testų   14,80 

Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas  04 04 5,90 

Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas         04 04 11,86 

Antikūnai prieš kasos saleles (ICA) 04 04 26,20 

Autoantikūnai prieš kasos insuliną (IAA) 04 04 25,20 

Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarnoksilazę (anti GAD) 04 04 22,00 

Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 4,39 

Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu  04 04 4,39 

Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 4,49 

Tiroglobulino antikūnų nustatymas (anti-Tg) imunofermentiniu 

metodu 

04 04 4,49 

Estradiolio (E 2) nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 1,79 

Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu  04 04 1,79 

Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu    04 04 1,79 

Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas 

nustatymas imunofermentiniu metodu 

04 04 1,79 

Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 1,79 

Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu  04 04 1,79 
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Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO (4)) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 4,79 

Cinko koncentracijos nustatymas   serume               04 04 1,56 

Transferino koncentracijos nustatymas            04 04 1,70 

Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu      04 04 5,30 

Alfa fetoproteino nustatymas                     04 04 3,19 

Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas                  04 04 3,18 

Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas                  04 04 3,19 

Vėžio žymens Ca 125 nustatymas                   04 04 3,18 

Vėžio žymens Ca 72-4 nustatymas                   04 04 8,59 

Vėžio žymens Ca S- 100 nustatymas                   04 04 15,85 

Cyfra 21-1 04 04 7,69 

Chorioninis gonadotropinis hormonas (HCG) 04 04 3,18 

Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas  04 04 5,79 

Folio rūgšties koncentracijos nustatymas         04 04 4,25 

Homocisteino koncentracijos nustatymas           04 04 9,33 

Vitamino B (12) koncentracijos nustatymas         04 04 3,18 

Laisvo estriolio nustatymas imunofermentiniu metodu 04 04 6,20 

Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 6,40 

Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 10,00 

Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  04 04 4,27 

Karcinoembrioninio antigeno nustatymas (CEA)          04 04 3,19 

Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas trečios kartos 

imunofermentiniu metodu               

04 04 2,67 

Feritino koncentracijos nustatymas               04 04 2,03 

Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje     04 04 4,10 

Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė 04 04 13,00 

Šlapimo baltymų elektroforezė 04 04 11,60 

Likvoro baltymų elektroforezė                    04 04 20,40 

Albuminas likvore 04 04 15,20 

Kreatinino klirenso nustatymas                   04 04 1,90 

Lipoproteinų elektroforezė                       04 04 8,20 

Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas      04 04 4,00 

Vario koncentracijos serume nustatymas           04 04 5,80 

Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė    04 04 27,40 

Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė         04 04 27,40 

Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė nustatymas 04 04 49,00 

Krešėjimo faktoriaus II nustatymas               04 04 20,00 

Krešėjimo faktoriaus V nustatymas                04 04 20,00 

Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas              04 04 48,00 

Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas             04 04 28,00 

Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas               04 04 50,00 

Krešėjimo faktoriaus X nustatymas                04 04 32,00 

Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas               04 04 88,00 

Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas              04 04 84,00 

Von Wilebrando faktoriaus nustatymas             04 04 48,00 

Lupus antikoagulianto kokybinis tyrimas          04 04 9,60 

Baltymo C koncentracijos nustatymas              04 04 32,20 

Baltymo S koncentracijos nustatymas              04 04 37,50 
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Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas      04 04 12,80 

Antitrombino III nustatymas                      04 04 15,85 

Mažos molekulinės masės heparino koncentracijos nustatymas 04 04 48,00 

Alfa 1 rūgštaus glikoproteino koncentracijos nustatymas 04 04 8,20 

Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas    04 04 12,22 

Apolipoproteino A-I (Apo-I) koncentracijos nustatymas 04 04 6,70 

Apolipoproteino E (Apo B) koncentracijos nustatymas 04 04 6,10 

Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas 04 04 15,60 

Haptoglobino koncentracijos nustatymas           04 04 7,00 

Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas 04 04 15,50 

Tiroksiną sujungiančio globulino (TBG) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 6,10 

17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu 04 04 6,00 

Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas 

radioimuniniu metodu 

04 04 6,58 

Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu      04 04 4,70 

Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu 04 04 6,10 

Leptino nustatymas radioimuniniu metodu          04 04 6,30 

Kalcitonino nustatymas imunofermentiniu metodu      04 04 5,60 

HE 4 04 04 14,98 

Vėžio nekrozės faktoriaus alfa nustatymas        04 04 27,20 

Interleukino-6 nustatymas                        04 04 10,40 

Eritropoetino koncentracijos nustatymas 04 04 10,50 

Mioglobino koncentracijos nustatymas             04 04 18,50 

Digoksino koncentracijos nustatymas              04 04 11,70 

Teofilino koncentracijos nustatymas              04 04 14,20 

Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas    04 04 9,82 

Karbamezepino koncentracijos nustatymas          04 04 21,14 

Gentamicino koncentracijos nustatymas            04 04 15,60 

Vankomicino koncentracijos nustatymas            04 04 4,40 

Ciklosporino koncentracijos nustatymas           04 04 16,00 

Metotreksato koncentracijos nustatymas           04 04 19,80 

Mikrofenolinės rūgšties kiekio nustatymas 04 04 25,00 

Sirolimo kiekio nustatymas 04 04 36,70 

Takrolimo kiekio nustatymas  04 04 16,00 

Su nėštumu susijusio plazmos baltymo PAPP-A nustatymas 04 04 9,54 

Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas      04 04 36,00 

Cistatino C koncentracijos nustatymas            04 04 6,90 

Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas radioimuniniu 

metodu               

04 04 26,20 

Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos 

metodu                 

04 04 16,00 

Bence-Jones baltymo nustatymas elektroforezės metodu               04 04 32,00 

Decialotransferino (CDT- transferino) nustatymas 04 04 21,60 

HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 04 04 

*Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 04 04 10,94 

*Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 04 04 10,85 

*Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 04 04 11,38 

*Retikuliocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 04 04 2,71 

*Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 04 04 2,80 

*Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) 04 04 2,01 
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*Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 04 04 2,01 

*Leukogramos skaičiavimas 04 04 4,46 

*Kaulų čiulpų citomorfologija (mielogramos skaičiavimas) 04 04 17,15 

*Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu) 04 04 14,97 

*Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 04 04 9,19 

*Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 04 04 0,96 

*Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 04 04 3,15 

*Bence-Jones baltymo šlapime nustatymas 04 04 2,45 

*Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas 04 04 4,11 

*Koprogramos įvertinimas 04 04 3,41 

*Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 04 04 0,79 

*Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 04 04 2,19 

*Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 04 04 2,80 

*Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės 

metodu) 

04 04 1,93 

*Rūgsčiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas  

(prilyginamas 16021 kodui rūgsčiai atsparių bakterijų eptid bioptato 

tepinėlyje nustatymas )   

04 04 2,10 

*Spermos tyrimas 04 04 4,90 

*Prostatos sekreto tyrimas 04 04 2,28 

*Nosies sekreto tyrimas 04 04 7,53 

*Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu 

04 04 10,94 

*Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu  

04 04 12,08 

*Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas atvirkštine reakcija 

stulpeliniu būdu 

04 04 9,53 

*ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu būdu 04 04 1,08 

*Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) faktoriaus 

nustatymas rankiniu būdu 

04 04 2,40 

Kraujo suderinamumo mėginys recipientui su antikūnų nustatymu, 

naudojant 2-jų donorų , standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu 

04 04 9,70 

NetiesioginėKumbso reakcija (Antikūnų prieš eritrocitų antigenus 

nustatymas, naudojant 2 atba 4 donorų standartinius eritrocitus) 

stulpeliniu būdu 

04 04 12,31 

Rezus faktoriaus ir jo variantų RhDW (silpno) antigeno nustatymas 04 04 5,71 

Tiesioginė Kumbso reakcija (stulpelio metodas) 04 04 4,34 

Kraujo suderinamumo mėginys (stulpelio metodas) 04 04 7,15 

Autokontrolės nustatymas 04 04 4,87 

Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu 04 04 8,50 

Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos 

būdu (1 žymens nustatymas)               

04 04 16,00 

Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija       04 04 7,20 

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną 

fitohemagliutininą (angl. PHA)     

04 04 7,20 

Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną Phytolacca 

americana (angl. PWM) 

04 04 7,20 

Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas 

limfocitotoksiniu metodu 

04 04 49,80 

Žmogaus leukocitų I klasės antigenų nustatymas skubos tvarka arba 

patvirtinimas limfocitoksiniu metodu 

04 04 91,30 

Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas 

molekulinės biologijos metodu 

04 04 68,00 
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Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas 

molekulinės biologijos metodu 

04 04 36,00 

Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas 

limfocitotoksiniu metodu 

04 04 182,21 

Limfocitotoksinių antikūnų tyrimas su 40 specifikų lątelėmis   04 04 21,20 

Bronchų alveolinio skysčio 1 žymens nustatymas tėkmės 

citometrijos būdu 

04 04 8,00 

Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas  04 04 4,00 

Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas  04 04 3,85 

Albuminas šlapime 04 04 12,48 

Ūminės leukemijos fenotipavimas (žymuo) 04 04 8,80 

Ūminės leukemijos fenotipavimas 04 04 44,40 

Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas 04 04 220,44 

Kamieninių kraujodaros ląstelių (CD34+) skaičiavimas 04 04 56,00 

Šlapimo takų akmens tyrimas 04 04 4,40 

Limfmazgio punktato citologinis tyrimas 04 04 4,00 

Bronchų aspirato citologinis tyrimas 04 04 4,00 

Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas 04 04 4,00 

Pneumocystis carinii skreplių arba bronchoalveolinio lavažo 

tepinėlyje nustatymas  

04 04 3,70 

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI    

*Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas 04 04 17,50 

*Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas 04 04 14,09 

*Kraujo pasėlis automatizuotu būdu aerobams ir anaerobams, 

neigiamas  

04 04 45,60 

*Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams, neigiamas 04 04 27,66 

* Sterilių organizmo skysčių pasėlis, neigiamas 04 04 21,09 

* Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas 04 04 21,09 

*Tepinėlių iš žaizdų pasėlis aerobams, neigiamas  04 04 9,36 

*Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas  04 04 9,63 

*Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas  04 04 14,35 

*Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas 04 04 10,24 

*Veido daubų punktatas, neigiamas 04 04 16,02 

*Tepinėlių iš gerklų pasėlis hemoliziniamams streptokokams 

nustatyti 

04 04 7,61 

*Pasėlis gonokokams nustatyti 04 04 20,13 

*Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas 04 04 13,83 

*Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas 04 04 17,33 

*Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas 04 04 7,44 

*Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų epti.) pasėlis, neigiamas 04 04 23,10 

*Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas 04 04 27,48 

*Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas 04 04 11,47 

*Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, 

nagų ir plaukų) nustatyti 

04 04 12,95 

*Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti 04 04 5,90 

*Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio – Nilseno būdu 

rūgščiai 

04 04 8,31 

*Moters lyties organų išskyrų mikroskopija 04 04 8,84 

*Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija 04 04 7,00 

*Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, 

mikroskopija 

04 04 7,00 

*Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos 

metodu (6 diskai) 

04 04 8,49 



 

 
20 

*Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos 

metodu (12 diskų) 

04 04 11,20 

*Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu 

(viena bakterija–vienas vaistas) 

04 04 19,60 

*Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota 

skiedimo sistema 

04 04 19,60 

*Enterobakterijų identifikavimo iki genties 04 04 8,05 

*Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies       04 04 4,48 

*Šigelių identifikavimas iki rūšies 04 04 18,29 

*Salmonelių identifikavimas iki genties           04 04 3,00 

*Jersinijų identifikavimas iki rūšies 04 04 25,64 

*E. coli 0157 identifikavimas 04 04 18,12 

*Kampilobakterijų identifikavimas  04 04 16,63 

*Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas  04 04 39,38 

*Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas  04 04 9,10 

*Meticilinui rezistentinių ( S.aureus) nustatymas automatizuotu 

būdu 

04 04 37,46 

*Streptokokų, alfa – hemolitinių streptokokų identifikavimas iki 

rūšies kraujo pasėliuose 

04 04 26,34 

*Beta – hemolitinių streptokokų identifikavimas 04 04 21,62 

*Streptococcus pneumoniae identifikavimas 04 04 22,32 

*Meningokokų ir gonokokų identifikavimas 04 04 27,13 

*Enterokokų identifikavimas iki genties 04 04 11,47 

*Enterokokų identifikavimas iki rūšies            04 04 4,48 

*Hemofilų identifikavimas 04 04 11,05 

*Pseudomonų epti. Biochemiškai neaktyvių lazdelių 

identifikavimas 

04 04 8,80 

*Anaerobų identifikavimas iki genties  04 04 6,13 

*Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu  04 04 7,81 

*Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio 

agaro 

04 04 3,24 

*Clostridium difficile (C. difficile) toksino A/B nustatymas 

išmatose latex agliutinacijos metodu 

04 04 13,42 

*Roto viruso nustatymas imunochromatografiniu metodu 04 04 2,37 

*Noro viruso nustatymas  04 04 4,09 

*Noro, Adeno ir Roto virusų nustatymas  04 04 5,70 

*Adeno virusų nustatymas  04 04 2,37 

*Ebštein – Baro viruso lateks testas 04 04 3,80 

*Gripo A, B nustatymas 04 04 4,07 

Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio difterijos sukėlėjui nustatymas 04 04 4,55 

Teigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio difterijos sukėlėjui nustatymas 04 04 18,40 

Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatymas 04 04 2,52 

Teigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatymas 04 04 19,55 

Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominisidentifikavimas ir 

jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu 

04 04 10,30 

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 3,89 

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 3,89 

IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas      04 04 8,87 

Bruceliozės IgM nustatynas imunofermentiniu metodu 04 04 11,30 

Bruceliozės IgG nustatynas imunofermentiniu metodu 04 04 11,30 

IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas      04 04 2,34 



 

 
21 

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,89 

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

  3,89 

Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu  

04 04 3,89 

Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu  

04 04 3,89 

EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,89 

EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,89 

Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

04 04 3,87 

Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

04 04 3,87 

Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunoblotingo metodu 04 04 40,0 

Herpes simplex viruso ½ (HSV ½) IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,19 

Herpes simplex viruso 1 (HSV ½) IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu  

04 04 7,39 

Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

04 04 9,89 

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas     04 04 10,30 

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas     04 04 10,30 

Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 2,59 

Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 2,59 

T.gondii IgA nustatymas imunofermentiniu  metodu               04 04 8,37 

T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu  metodu               04 04 2,89 

T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu                 04 04 2,89 

T.gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu               04 04 16,00 

Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu               04 04 4,09 

Echinococcus multilocularis nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 15,05 

RPR pusiaukiekybinė reakcija                     04 04 0,75 

TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos 

reakcijasu Treponema pallidum eptide               

04 04 1,55 

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu               

04 04 2,99 

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu               

04 04 2,99 

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo 

metodu               

04 04 22,88 

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo 

metodu               

04 04 23,88 

Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas 04 04 19,00 

Herpes simplex ½ (HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų 

skystyje 

04 04 15,60 

Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 6,87 

Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas      04 04 55,60 

Vidalio reakcija                                 04 04 4,34 
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IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas       04 04 6,29 

IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas       04 04 4,04 

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,89 

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,89 

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 9,35 

Echinococcus (granulosus) nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 15,01 

Echinococcus (granulosus, multilocularis) nustatymas 

imunoblotingo metodu               

04 04 39,16 

Bartonella Henselae IgM ( kačių įdrėskimo liga) 04 04 20,27 

Bartonella Henselae IgG ( kačių įdrėskimo liga) 04 04 14,22 

Hepatito B viruso (HBV) Hbcor Ag antigeno nustatymas               04 04 4,47 

Hepatito C viruso (HCV) Ag nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 5,58 

IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas         04 04 9,80 

IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas         04 04 9,80 

Hepatito B viruso (HBV) Hbcor antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 2,65 

Hepatito B viruso (HBV) Hbe antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 5,30 

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu                

04 04 2,39 

Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas      04 04 3,08 

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antigeno nustatymas 

imunofermentiniu metodu                    

04 04 3,19 

Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnų tyrimai (su ŽIV 

1 O) 

04 04 1,19 

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

nustatymas imunofermentiniu metodu  

04 04 9,00 

Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu 

04 04 9,27 

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 2,50 

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija 

(patvirtinamasis tyrimas) 

04 04 11,90 

Hepatito B viruso (HBV) Hbe Ag antigeno nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 5,30 

Hepatito B viruso (HBV) Hbe antikūnių nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

04 04 5,30 

Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 6,87 

Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo 

metodu               

04 04 29,37 

Parvo viruso B19 DNR nustatymas kokybiniu būdu                  04 04 12,00 

Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu               

04 04 6,90 

Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų 

skystyje ir serume imunofermentiniu metodu 

04 04 32,00 

*Antikūnai prieš SARS-CoV-2 04 04 9,00 

MOLEKULINIAI TYRIMAI    

Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymas kokybiniu metodu 04 04 40,00 
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Kombinuotas Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, 

Mycoplasma genitalium DNR nustatymas (kokybinis) 

04 04 16,50 

HLA B27 genotipo nustatymas (molekulinis genetinis metodas) 04 04 8,90 

HLA B27 nustatymas tėkmės citometrijos būdu 04 04 27,90 

Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas PGR metodu 04 04 30,10 

Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas 04 04 40,00 

Epštein Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas 04 04 40,00 

Polyoma BK viruso DNR kokybinis nustatymas  04 04 16,00 

Kokybinis Toxoplasma gondii DNR nustatymas 04 04 26,20 

ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT)                    04 04 11,00 

ŽPV (24) genotipų nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos 

metodu 

04 04 57,90 

Greitas gripo virusų (A, B, pandeminio H1N1) nustatymas 

molekulinės biologijos metodu 

04 04 31,50 

HCV RNR kiekybinis nustatymas 04 04 30,00 

HCV genotipo nustatymas 04 04 52,00 

Greitas Clostridium difficile toksino nustatymas molekulinės 

biologijos metodu 

04 04 23,60 

Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu 04 04 30,60 

Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR 

metodu (RB5) 

04 04 24,00 

Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR 

metodu (RV16) 

04 04 36,00 

Poliomaviruso JC DNR kiekybinis nustatymas 04 04 12,00 

Adenoviruso DNR kiekybinis nustatymas 04 04 12,00 

Herpes 6 viruso (HHV–6) DNR kiekybinis nustatymas 04 04 12,00 

Herpes 7 viruso (HHV–7) DNR kokybinis nustatymas 04 04 12,00 

Herpes 8 viruso (HHV–8) DNR kiekybinis nustatymas 04 04 12,00 

Herpes simplex ½ DNR nustatymas PGR metodu 04 04 15,70 

Parvoviruso B19 DNR kokybinis nustatymas 04 04 12,00 

Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas 04 04 12,00 

Diarėjos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu 04 04 30,50 

Sudėtinis 7 lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu 

(LPL7: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 

genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) 

04 04 22,80 

Pneumocystis jirovecii DNR kokybinis nustatymas 04 04 13,80 

Greitas Enterovirusų RNR nustatymas molekulinės biologijos 

metodu 

04 04 50,30 

Borelijų (Laimo ligos) DNR ištyrimas 04 04 34,12 

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI    

2019-nCoV (Koronaviruso)IgG kiekybinis tyrimas 04 04 9,00 

 Deamininto gliadino peptido IgA kl. Antikūnų kiekybinis 

nustatymas (anti-DGP IgA) 

04 04 7,20 

 Deamininto gliadino peptodoherpes simplex 1/2 IgG kl. Antikūnų 

kiekybinis nustatymas (anti-DGP IgG)  

04 04 7,20 

Anti-tTGA-IgA (anti-gliutamiltransaminazės IgA) – tyrimas 

celiakijai 

04 04 7,20 

Anti-tTGA-IgG (anti-gliutamiltransaminazės IgG) – tyrimas 

celiakijai 

04 04 7,20 

Tymų Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu               04 04 6,08 

Tymų Ig G nustatymas imunofermentiniu metodu               04 04 7,24 

C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas     04 04 16,52 

Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas       04 04 2,95 
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Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas       04 04 2,49 

Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas       04 04 2,39 

Antikūnai pries ciklinį citrulinį peptidą (anti-CCP) 04 04 4,85 

Alergenui specifinių IgE nustatymas (vienos specifikos)               04 04 2,45 

Maisto alergenams specifinių Ig E (20 alergenų) nustatymas 

imunobloto metodu 

04 04 23,00 

Įkvepiamiems alergenams specifinių Ig E (20 alergenų) nustatymas 

imunobloto metodu 

04 04 23,00 

Alergenui specifinių IgE (įkvepiamųjų) nustatymas (iki 110 

specifiškumų) 

04 04 9,00 

Alergenui specifinių IgE (maisto) nustatymas (iki 110 

specifiškumų) 

04 04 9,00 

Alergenai imunoblotu (įkvepiamieji) 04 04 25,60 

Alergenai imunoblotu (maisto) 04 04 25,60 

Mišriems alergenams specifinių Ig E (27 alergenų) nustatymas 

imunobloto metodu 

04 04 23,00 

Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas   04 04 5,30 

Komplemento faktoriaus C3 koncentracijos nustatymas               04 04 3,00 

Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas               04 04 3,00 

Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO) 

imunofermentiniu metodu 

04 04 3,67 

Mitochondrijų antigenų antikūnų nustatymas (angl. AMA) 04 04 11,30 

Branduolio antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANA) 

imunofluorescencijos metodu 

04 04 4,59 

Dvispiralio DNR antikūnų nustatymas (anti-dsDNR)               04 04 7,30 

Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas 

(angl. ENA)             

04 04 38,70 

Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų nustatymas (angl. 

ANCA) imunofluorescencijos metodu 

04 04 8,10 

Neutrofilų citoplazmos antigeno mieloperoksidazės (MPO) 

nustatymas imunofermentiniu metodu 

04 04 7,50 

Neutrofilų citoplazmos antigeno proteinazės3(PR3) nustatymas 

imunofermentiniu metodu" 

04 04 7,50 

Lygiųjų raumenų antigenų antikūnų nustatymas (angl. 

ASMA)                            

04 04 17,00 

Inkstų / kepenų mikrosomų antikūnų nustatymas (angl. 

LKM)              

04 04 17,00 

Glomerulų bazinių membranų antikūnų nustatymas (anti-

GBM)                           

04 04 18,80 

Kardiolipino IgG klasės antikūnų nustatymas 04 04 8,80 

Kardiolipino IgA klasės antikūnų nustatymas 04 04 8,80 

Kardiolipino IgM klasės antikūnų nustatymas 04 04 8,80 

b2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas      04 04 12,70 

Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)                  04 04 2,40 

Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas      04 04 25,75 

Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas      04 04 31,35 

Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas      04 04 31,35 

Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas      04 04 31,35 

Imunoglobulino G koncentracijos likvore nustatymas               04 04 15,08 

Imunoglobulinų lengvųjų kapa / lambda grandinių koncentracijų ir 

jų santykio nustatymas               

04 04 15,10 

Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSH) 04 04 14,90 

Beta 2 glikoproteinas Ig G 04 04 10,40 

Beta 2 glikoproteinas Ig A 04 04 10,40 

Beta 2 glikoproteinas Ig M 04 04 10,40 
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Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (angl.NBT) 04 04 3,00 

Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys  04 04 4,00 

TYRIMAI TUBERKULIOZEI 

Quaniferon-TB Imuninio atsako nustatymas pagal gama interferono 

kiekį in vitro, stimuliuojant Mycobacterium tuberculosis antigenais: 

ESAT-6, CTP- t0 ir TB7.7 

04 04 27,98 

Įvairios tiriamos medžiagos mikroskopija Cilio – Nilseno būdu (ar 

kitais dažymo būdais) RAB nustatyti 

04 04 2,80 

Pasėlis dėl TB iš įvairios tiriamos medžiagos standžioje mitybinėje 

terpėje 

04 04 8,70 

M.tuberculosis komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas 

GeneXpert sistemoje 

04 04 72,40 

GENETINIAI TYRIMAI 

Lytinių chromosomų ploidiškumo tyrimas 04 04 143,00 

Kariotipo nustatymas iš kaulų čiulpų arba periferinio kraujo 

limfocitų 

04 04 77,40 

Chromosomų tyrimas fluorescentinės in situ hibridizacijos metodu 04 04 297,60 

Pasikartojančių sekų skaičiaus hantingtino gene tyrimas 04 04 100,30 

Delecijų distrofino gene nustatymas 04 04 105,80 

Delecijų SMN1 gene nustatymas 04 04 144,40 

R408W mutacijos nustatymas PAH gene 04 04 134,70 

CMT1A geno duplikacijos nustatymas 04 04 139,10 

Y chromosomos mikrodelecijų nustatymas 04 04 111,10 

Pasikartojančių sekų skaičiaus hibridizacinis tyrimas FRM-1 gene 

(Fragilios X sindromas) 

04 04 166,20 

Išplėstinio biologinio giminystės ryšio nustatymo (tiriami trys 

asmenys) tyrimas 

04 04 315,80 

Tirotropinio hormono koncentracijos sausuose kraujo pavyzdžiuose 

nustat. 

04 04 66,30 

Organinių rūgščių tyrimas 04 04 82,20 

Kiekybinis aminorūgščių tyrimas kraujo plazmoje  04 04 62,30 

Kiekybinis aminorūgščių tyrimas šlapime  04 04 62,30 

Kiekybinis aminorūgščių tyrimas likvore  04 04 62,30 

Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas  04 04 64,30 

Transferino izoelektrinis fokusavimas  04 04 79,10 

Biocheminiai tyrimai mukopolisacharidozėms nustatyti 04 04 57,30 

Fenilalanino koncentracijos sausuose kraujo pavyzdžiuose 

nustatymas 

04 04 43,80 

Kiekybinis guanidinoacetato ir kreatino tyrimas  04 04 67,80 

Angliavandenių plonasluoksnė (šlapime) 04 04 35,40 

Angliavandenių plonasluoksnė (plazmoje)  04 04 35,40 

Angliavandenių plonasluoksnė (sausame kraujyje)  04 04 35,40 

Kiekybinis oroto rūgšties nustatymas šlapime  04 04 23,20 

CAG pasikartojančių sekų skaičiaus hantingtino gene nust. 04 04 100,30 

13, 18, 21 Chromosomų ploidiškumo tyrimas 04 04 161,00 

 

MEDIKAMENTAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 

1. Užsienio piliečiams, nepriklausantiems Europos Sąjungos (toliau tekste ES) šalims, užsienyje nuolat 

gyvenantiems, iš Lietuvos Respublikos išregistruotiems Lietuvos piliečių vaikams, Europos 

Sąjungos ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartis su Europos Sąjunga, piliečiams, kai 

jie: 

1.1 savo iniciatyva pasirenka lentelėje nurodytas medicinos pagalbos priemones. 
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2. Lietuvos Respublikos piliečiams, kai: 

2.1 pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau 

kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo 

iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias medžiagas, vaistus, 

medicinos pagalbos priemones. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų medžiagų, vaistų, 

medicinos pagalbos priemonių kainų ir įstaigoje nemokamai teikiamų medžiagų, vaistų, medicinos 

pagalbos priemonių kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms 

pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau 

kainuojančios paslaugos). 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Lietuvos 

piliečiams 

Paslaugos 

kodas 

Užsienio 

piliečiams 

Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

Priemoka už pasirinktus medikamentus 04 04 Pagal 

atskirą 

medika-

mentų 

kainoraštį 

Nudegiminis tvarstis “Mepilex Ag“ 17,5 x17,5 04 04 8,40 

 

KITOS MOKAMOS MEDICINOS PASLAUGOS 

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Paslaugos 

kaina 

(Eur.) 

PVM 

 (Eur.) 

Kaina su 

PVM 

(Eur.) 

Mokama palata su TV (1 para) 05 - - 9,00 

Mokama palata su šaldytuvu (1 para) 05 - - 9,00 

Mokama palata su TV, šaldytuvu (1 para) 05 - - 12,00 

Mokama palata su sanitariniais – higieniniais, buitinės 

technikos patogumais (1 para) 

05 - - 15,00 

Šeimos palata (1 para) 05 - - 20,00 

Mokama palata paliatyviojoje palatoje (nesant paliatyvios 

pagalbos pacientų) (1 para) 

05 - - 20,00 

Medicininės informacijos pateikimas USB  

(kai pacientas pageidauja pasiimti iš įstaigos) 

02 - - 6,00 

 

MOKAMOS NE MEDICINOS PASLAUGOS 

 

 Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kodas 

Paslaugos 

kaina 

(Eur.) 

PVM 

 (Eur.) 

Kaina su 

PVM 

(Eur.) 

Vaikus slaugančių asmenų maitinimas  

(pusryčiai, pietūs, vakarienė) 

09 5,51 1,16 6,67 

Darbuotojų maitinimas 

(pietūs) 

08 1,65 0,35 2,00 

Papildoma lovos nuoma slaugančiajam  

(1 parai) 

051 5,51 1,16 6,67 

Medicininių ir nemedicininių dokumentų kopijavimas 

(1 lapas) 

10 0,08 0,02 0,10 

 

_______________________________ 


