
Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

II lygio ambulatorinės konsultacijos

Anesteziologo reanimatologo 801578 19,06

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 802743 66,82

Dietologo 803420 19,06

Dermatovenerologo 801581 19,06

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir 

(ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio 

ultragarsinis tyrimas)

802718 27,07

Echoskopuotojo 801583 23,62

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 802700 28,19

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 803190 19,06

Neonatologo 801561 23,36

Oftalmologo 801596 19,06

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir 

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

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) 

optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir (ar) elektroretinografijos tyrimas) 

802736 33,86

Ortopedo traumatologo 801602 19,06

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos 

medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) 

imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, 

atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, 

ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

802737 33,86

Otorinolaringologo 801603 19,06

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) 

802738 33,86

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 801605 19,06

Radiologo (teikiama suaugusiems) 801609 25,07

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) 801574 25,11

Vaikų alergologo 801563 23,36

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) 802708 32,50

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo 801613 19,06

Vaikų chirurgo 801615 19,06

Vaikų chirurgo (kai atliekama endoskopinis ir/ar echoskopinis tyrimas, ir/ar amputacija, ir/ar bigės 

suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstipacija, 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)

802740 33,86

Vaikų endokrinologo 801565 23,36

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė 

punkcija ), ir/ar hormoninis tyrimas)
802709 32,50

Vaikų gastroenterologo 801566 23,36

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas, ir/ar 

mikrobiologinis tyrimas)
802710 32,50

Vaikų hematologo 801564 23,36

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) 802711 32,50

Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga 803660 19,06

Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga, kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas 803661 27,07

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija 803644 24,15

Išplėstinė vaikų ir paauglių psichikos specialistų konsultacija 803645 144,93

Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija 803545 49,91

Vaikų kardiologo 801567 23,36

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS

I SPECIALIZUOTŲ AMBULATORINIŲ (II LYGIO IR III LYGIO) KONSULTACIJŲ, DIENOS STACIONARO, PRIĖMIMO - 

SKUBIOS PAGALBOS, STEBĖJIMO PASLAUGŲ KAINOS



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija ir/ar perstemplinis 

elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir/ar EKG Holter kompiuterinė analizė)
802712 32,50

Vaikų ligų gydytojo 801617 19,06

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 802726 27,07

Vaikų nefrologo 801568 23,36

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir/ar mikrobiologinis tyrimas) 802713 32,50

Gydytojo nefrologo ar gydytojo vaikų nefrologo konsultacija, kai atliekama peritonine dialize 

gydomų pacientų stebėsena
803500 159,27

Vaikų neurochirurgo 801618 19,06

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 802727 27,07

Vaikų neurologo 801569 23,36

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir/ar ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, 

ir/ar neurosonografija )
802714 32,50

Vaikų odontologo 801619 19,06

Vaikų oftalmologo 801620 19,06

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 tyrimasultragarsu, ir (ar) 

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) 

optinės koherentinės tomografijos tyrimas)

802741 33,86

Vaikų ortopedo traumatologo 801621 19,06

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, 

ir/ar ekstipacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija,ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, 

ir/ar incizija, ir/ar igacija. ir/ar polipektomija, ir/ar sąnario punkcija)

802742 33,86

Vaikų pulmonologo 801570 23,36

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)
802715 32,50

Gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai atliekami bakteriologiniai 

tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas)
803493 57,29

Vaikų reumatologo 801572 23,36

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) elektomiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

802716 32,50

Vaikų urologo 801571 23,36

Vaikų urologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas, ir/ar mikrobiologinis tyrimas, 

ir/ar ekscizija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, 

ir/ar incizija, ir/ar ligacija)

802717 32,50

Veido ir žandikaulių chirurgo 801622 19,06

Skubiosios medicinos gydytojo paslauga 803560 32,60

Skubiosios medicinos gydytojo išplėstinė paslauga (kai atliekami greitieji ultragarso tyrimai ir (ar) ausų, nosies 

gerklės tyrimai endoskopu su vaizdo stebėjimo įranga, ir (ar) nosies tamponada, ir (ar)  sedacija procedūrų metu,  ir (ar)  

gimdymo veiklos progresavimo ir vaisiaus būklės vertinimas, ir (ar)  akies tyrimas plyšine lempa,  ir (ar)  neurologinės būklės 

vertinimas ir neurologinis ištyrimas,  ir (ar)  proktoskopija, ir (ar)  drenavimas, ir (ar) nazogastrinio vamzdelio įvedimas, ir (ar) 

pirminis chirurginis žaizdų sutvarkymas, ir (ar) kaulų repozicija,  ir (ar) imobilizacija, ir (ar) žaizdų plovimas, ir (ar) svetimkūnio 

pašalinimas, kai atliekama incizija, ir (ar) tracheostominio vamzdelio keitimas, ir (ar) dirbtinai suformuotų angų priežiūra, ir (ar) 

šlapimo pūslės epicistostoma esant šlapimo susilaikymui, ir (ar) makšties tyrimas naudojant skėtiklius, ir (ar) sąnario punkcija, 

ir (ar) pleuros punkcija, ir (ar) ascito punkcija, ir (ar) sinusinio ritmo grąžinimas)

803561 45,64

III lygio ambulatorinės konsultacijos

Anesteziologo reanimatologo 901710 32,60

Echoskopuotojo 901712 41,23

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 902768 45,77

Endoskopuotojo 901713 41,23

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 902767 45,77

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 903194 32,60

Neonatologo 901687 43,04

Oftalmologo 901724 32,60

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir 

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

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) 

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

902784 45,64

Ortopedo traumatologo 901728 32,60



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos 

medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) 

imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, 

atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, 

ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) 

902785 45,64

Otorinolaringologo 901729 32,60

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) 

902786 45,64

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 901730 32,60

Radiologo 901734 38,25

Radiologo (vaikams) 901706 50,08

Radiologo (kai atliekama biopsija ir/ar aspiralinė punkcija) 902766 56,45

Vaikų alergologo 901693 43,04

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) 902757 57,29

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo 901738 32,60

Vaikų chirurgo 901740 32,60

Vaikų chirurgo (kai atliekama endoskopinis ir/ar echoskopinis tyrimas, ir/ar amputacija, ir/ar bigės 

suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstipacija, 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)

902788 45,64

Vaikų endokrinologo 901694 43,04

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė 

punkcija ), ir/ar hormoninis tyrimas)
902758 57,29

Vaikų gastroenterologo 901695 43,04

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas, ir/ar 

mikrobiologinis tyrimas)
902759 57,29

Vaikų hematologo 901696 43,04

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) 902760 57,29

Vaikų kardiologo 901697 43,04

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija ir/ar perstemplinis elektro 

fiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir/ar EKG Holter kompiuterinė analizė)
902761 57,29

Vaikų nefrologo 901698 43,04

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir/ar mikrobiologinis tyrimas) 902762 57,29

Vaikų neurochirurgo 901743 32,60

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 902776 44,14

Vaikų neurologo 901699 43,04

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir/ar ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai 

ir/ar neurosonografija )
902763 57,29

Vaikų odontologo 901700 43,04

Vaikų oftalmologo 901744 32,60

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 tyrimasultragarsu, ir (ar) 

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) 

optinės koherentinės tomografijos tyrimas)

902789 45,64

Vaikų ortopedo traumatologo 901745 32,60

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, 

ir/ar ekstipacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija,ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, 

ir/ar incizija, ir/ar igacija. ir/ar polipektomija, ir/ar sąnario punkcija)

902790 45,64

Vaikų pulmonologo 901701 43,04

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)
902764 57,29

Vaikų reumatologo 901702 43,04

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) elektomiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

902765 57,29



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Vaikų urologo 901703 43,04

Vaikų urologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas, ir/ar mikrobiologinis tyrimas, 

ir/ar ekscizija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, 

ir/ar incizija, ir/ar ligacija)

902791 57,29

Veido ir žandikaulių chirurgo 902748 43,04

Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Neonatologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951631 10,36

Vaikų alergologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951633 10,36

Vaikų hematologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951634 10,36

Vaikų endokrinologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951635 10,36

Vaikų gastroenterologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951636 10,36

Vaikų kardiologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951637 10,36

Vaikų nefrologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951638 10,36

Vaikų neurologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951639 10,36

Vaikų pulmonologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951640 10,36

Vaikų urologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951641 10,36

Vaikų reumatologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951642 10,36

Dermatovenerologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951648 10,36

Oftalmologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951660 10,36

Otorinolaringologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951663 10,36

Radiologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951667 10,36

Vaikų chirurgas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951672 10,36

Vaikų ir paauglių psichiatras (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951673 10,36

Vaikų ligų gydytojas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951674 10,36

Vaikų neurochirurgas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951675 10,36

Vaikų oftalmologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951677 10,36

Vaikų ortopedas traumatologas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 951678 10,36

Papildomai apmokamos paslaugos

Kalbos korekcija 120182 15,07

Individualios ar šeimos psichoterapijos seansas 803658 24,32

Grupinės psichoterapijos seansas 803659 9,38

Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos

Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 1863516 19,06

Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 1863517 32,60

Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 1863518 17,83

Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 1863519 40,22

Skubiosios medicinos pagalbos IV
1
 paslauga 1863850 40,22

Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 1863520 49,11

Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 1863521 63,93

Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 1863522 199,20

Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 1863523 56,69

Dienos stacionaro paslaugos

Diagnostika ir (ar) gydymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare 1403210 177,01

Papildomas paciento apsilankymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare 1403211 22,64

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (vaikų ir paauglių psichiatrija II A) 1401497 54,68

VRSAR dienos stacionaro paslauga (Vaiko raida A) 1403251 49,91

VRSAR dienos stacionaro paslauga (Vaiko raida B) 1403252 58,87

Dirbtinė plaučių ventiliacija (dienos stacionaro paslauga A) 1403546 201,76

Dirbtinė plaučių ventiliacija (dienos stacionaro paslauga B) 1403547 173,62

Dienos stacionaro paslauga I 1403562 35,38

Dienos stacionaro paslauga II 1403563 39,09

Dienos stacionaro paslauga III 1403564 67,66

Dienos stacionaro paslauga IV 1403565 88,63

Dienos stacionaro paslauga V 1403566 103,23

Dienos stacionaro paslauga VI 1403567 125,83

Dienos stacionaro paslauga VII 1403568 141,36

Dienos stacionaro paslauga VIII 1403569 251,64

Dienos stacionaro paslauga IX 1403570 264,25



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Dienos stacionaro paslauga XII 1403849 183,81

Stebėjimo paslaugos

Stebėjimo paslauga (vaikams) 1202839 111,38

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Ambulatorinė chirurgija I 1883238 46,64

Ambulatorinė chirurgija II 1883239 68,36

Ambulatorinė chirurgija III 1883240 92,35

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą 

(1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį)
1523146 12,85

Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą 

(1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį)
1523147 12,85

Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant transplantacijos gydymą 

(1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį)
1523148 12,70

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį

Slauga ir palaikomasis gydymas 187114 41,07

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

gydymas
1871976 53,44

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai 

analgetikai
1871977 56,26

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas 1871978 67,73

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

gydymas
1871979 43,78

1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 1872973 112,93

Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 1873628 224,25

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija
1873629 156,65

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija
1873630 162,58

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama 

dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
1873631 267,97

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama 

dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
1873632 322,63

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 1813135 11,12

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 1813136 10,88

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis 

sąlygomis
1103749 71,47

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis 

sąlygomis
1103751 71,47

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis 

sąlygomis
1103753 83,44

Paprastoji hemodializė (ambulatorinėmis sąlygomis) 1101925 152,51

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas 

vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
1103785 134,18

lI STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS

lII  SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO, PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ KAINOS

IV BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ KAINOS



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas 

dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
1103787 134,18

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas 

trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
1103789 134,18

Kraujo krešėjimo veiksnių tyrimas 1102955 298,38

Ultragarsinis tyrimas su kontrastine medžiaga 1103526 140,20

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

1-o lovadienio kaina, mokama už kiekvieną lovadienį

Ambulatorinė reabilitacija II

VAIKAMS

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 

trukmė 16 dienų)
1302914 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 16 dienų)
1302915 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų kraujotakos sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 

trukmė 16 dienų)
1302916 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 

trukmė 16 dienų)
1302917 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų virškinimo ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 

dienų)
1302919 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų, psichikos ir elgesio sutrikimai, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 16 dienų)
1302921 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 

trukmė 16 dienų)
1302922 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų akių ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų) 1302923 25,00

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų odos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 

dienų)
1302924 25,00

SUAUGUSIEMS

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 

dienų)
1303037 24,52

Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 14 dienų)
1303038 24,52

Ambulatorinė reabilitacija II kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 

14 dienų)
1303042 24,52

Reabilitacija II

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 48 dienos) 130956 57,98

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 40 dienų) 130957 57,98

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 30 dienų) 130958 57,98

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos) 130959 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo - atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 60 dienų) 130961 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo - atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 30 dienų) 130962 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo - atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 24 dienos) 130963 57,98

Reabilitacija II: vaikų kraujotakos sistemos ligos 130964 57,98

Reabilitacija II: vaikų kvėpavimo sistemos ligos 130965 57,98

Reabilitacija II: vaikų virškinimo sistemos ligos 130967 57,98

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 22 dienos) 1303106 57,98

Reabilitacija II: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai (reabilitacijos trukmė 24 dienos) 1303107 57,98

Reabilitacija II: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai (reabilitacijos trukmė 22 dienos) 1303108 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijo trukmė 22 dienos) 1303110 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijo trukmė 20 dienų) 1303111 57,98

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijo trukmė 16 dienų) 1303112 57,98

Reabilitacija II: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos 130623 57,98

Reabilitacija II: vaikų akių ligos 130624 57,98

Reabilitacija III

Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 45 dienos) 1302933 104,53

Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 60 dienų) 1302932 104,53

V MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO KAINOS



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 54 dienos) 1302969 104,53

Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 70 dienų) 1302931 104,53

Pakartotinė reabilitacija

Pakartotinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacija II) 1302947 57,98

Pakartotinė reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacija II) 1302948 57,98

Pakartotinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacija III) 1302935 104,53

Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 22 dienos) 130971 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų po judamojo - atramos aparato pažeidimai 130972 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų kraujotakos sistemos ligos 130973 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų kvėpavimo sistemos ligos 130974 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų virškinimo sistemos ligos 130976 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai 130978 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos 130979 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų akių ligos 130980 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų) 1303113 40,56

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų odos ligos (reabilitacijos trukmė 22 dienos) 1303114 40,56

Vaiką slaugantis asmuo

Asmens, slaugančio vaiką (-us), taikant sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, išlaikymas 1301031 13,16

Asmens, slaugančio vaiką (-us), taikant reabilitacinį gydymą, išlaikymas 1301043 13,16

Asmens, slaugančio vaiką (-us), taikant sveikatos grąžinamąjį gydymą, išlaikymas 1301044 13,16

Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

Antirecidyvinis gydymas: vaikų nervų ligos 130372 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai 130653 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų kraujotakos sistemos ligos 130654 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų kvėpavimo sistemos ligos 130655 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų endokrininės ligos 130656 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų virškinimo sistemos ligos 130657 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų inkstų ligos 130658 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai 130659 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų ausų, nosies, gerklų ligos 130660 28,95

Antirecidyvinis gydymas: vaikų akių ligos 1301020 28,95

Palaikomoji reabilitacija

Palaikomoji reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos 1301015 43,93

Palaikomoji reabilitacija: vaikų judamojo - atramos aparato pažeidimai 1301016 43,93

Palaikomoji reabilitacija: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos 1301017 37,63

Palaikomoji reabilitacija: vaikų akių ligos 1301018 37,63

Pirmojo etapo ambulatorinė medicininė reabilitacija 

Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau 

kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

1303855 28,68

Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne 

mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės 

rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

1303857 57,38

Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau 

kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

1303859 86,06

Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne 

mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės 

rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

1303861 114,74

Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne 

mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)
1303863 47,05



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija

AUTOKKL transplantacijos vaikams I etapas 1511911 8 212,24

AUTOKKL transplantacijos vaikams II etapas 1511912 38 276,14

AUTOKKL transplantacijos vaikams III etapas 1511913 2 034,31

AUTOKKL transplantacijos vaikams IV etapas 1511914 37 393,92

Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija

ALOKKL transplantacijos vaikams Ia etapas 1511915 2 647,85

ALOKKL transplantacijos vaikams I b-1 etapas, negiminingo donoro paieška 1513175 7 547,10

ALOKKL transplantacijos vaikams I b-2 etapas, negiminingo donoro kamieninių kraujodaros 

ląstelių donacija
1513176 28 616,49

ALOKKL transplantacijos vaikams II etapas 1511917 113 130,86

ALOKKL transplantacijos vaikams III etapas 1511918 3 683,65

ALOKKL transplantacijos vaikams IV etapas 1511919 58 891,85

Inkstų transplantacija

Inkstų transplantacijos I etapas, pacientų atranka inksto transplantacijai (ambulatorinė) 1513254 457,49

Inkstų transplantacijos II etapas, periodinis recipiento ištyrimas (ambulatorinis), apmokamos ne daugiau kaip 

6 paslaugos per metus vienam recipientui
1513255 49,56

Inkstų transplantacijos III-1.1 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai 

(ambulatorinis)
1513256 425,13

Inkstų transplantacijos III-1.2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (ambulatorinis)
1513257 736,40

Inkstų transplantacijos III-2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai 

(stacionarinis)
1513261 815,43

Inkstų transplantacijos IV-1.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją įprastos 

rizikos recipientui
1513262 358,37

Inkstų transplantacijos IV-1.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją 

vidutinės / didelės rizikos recipientui
1513263 3 278,59

Inkstų transplantacijos IV-2.1 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją 

įprastos rizikos recipientui
1513264 190,45

Inkstų transplantacijos IV-2.2 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją 

vidutinės / didelės rizikos recipientui
1513265 2 946,02

Inkstų transplantacijos IV-3.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (pradinis paruošimas)
1513266 3 404,74

Inkstų transplantacijos IV-3.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (galutinis paruošimas)
1513267 22 176,46

Inkstų transplantacijos IV-4 etapas, sensitizuoto recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto 

transplantaciją
1513268 28 747,14

Inkstų transplantacijos V-1 etapas, potencialaus gyvo donoro pirminė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 

donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas 

per metus)

1513258 431,68

Inkstų transplantacijos V-2 etapas, potencialaus gyvo donoro antrinė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 

donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas 

per metus)

1513259 267,85

Inkstų transplantacijos VII-1 etapas, gyvo donoro inksto paėmimo operacija 1513269 2 807,59

Inkstų transplantacijos VII-2-1 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant 

imersijos būdu
1513270 2 731,83

Inkstų transplantacijos VII-2-2 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant 

perfuzijos būdu
1513271 4 159,17

Inkstų transplantacijos IX etapas, gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijos operacija 1513272 1 565,78

Inkstų transplantacijos X-1 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, 

įprastos rizikos recipientai
1513273 4 412,39

Inkstų transplantacijos X-2 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, 

vidutinės rizikos recipientai
1513274 7 076,21

Inkstų transplantacijos X-3 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, 

didelės rizikos recipientai
1513275 19 817,46

Inkstų transplantacijos XI etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas 

apsilankymas)
1513260 233,16

Inkstų transplantacijos XII etapas, transplantuoto inksto biopsija, vykdoma pagal protokolą 1513276 464,96

VI ŽMOGAUS ORGANŲ IR AUDINIŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ KAINOS



Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

kodas
Kaina, Eur

Inkstų transplantacijos XIII-1 etapas, lengvo / vidutinio laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos 

po transplantacijos diagnostika ir gydymas
1513277 3 177,14

Inkstų transplantacijos XIII-2 etapas, sunkaus laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po 

transplantacijos diagnostika ir gydymas
1513278 12 038,11

Inkstų transplantacijos XIV-1 etapas, citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po 

transplantacijos
1513279 4 990,70

Inkstų transplantacijos XIV-2 etapas, atsparios citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po 

transplantacijos
1513280 22 507,90

Inkstų transplantacijos XV etapas, recipiento gydymas stacionare po inksto transplantacijos dėl kitų 

su inksto transplantacija susijusių priežasčių
1513281 3 046,07

Kepenų transplantacija

Kepenų transplantacijos X etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po 

transplantacijos
1513076 143,05

Kepenų transplantacijos I etapas, pacientų atranka kepenų transplantacijai 1513077 2 361,99

Kepenų transplantacijos II etapas, potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas 1513074 75,37

Kepenų transplantacijos III etapas, potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro 

kepenų transplantacijai
1513078 652,03

Kepenų transplantacijos VIII-1 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po 

transplantacijos reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje
1513084 24 326,80

Kepenų transplantacijos VIII-2 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po 

transplantacijos abdominalinės chirurgijos skyriuje
1513085 2 788,04

Kepenų transplantacijos VIII-3 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po 

transplantacijos gastroenterologijos skyriuje
1513086 3 777,14

Kepenų transplantacijos IX-1 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, pirmą mėnesį 

po kepenų transplantacijos
1513087 4 700,21

Kepenų transplantacijos IX-2 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, antrą mėnesį 

taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)
1513088 1 529,74

Kepenų transplantacijos IX-3 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, pakartotinės 

hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas
1513089 2 376,31

Kepenų transplantacijos XI etapas, recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl 

chirurginių komplikacijų
1513090 7 206,05

Kepenų transplantacijos XII etapas, recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų 

priežasčių
1513091 752,89

Kepenų transplantacijos XIII etapas, transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas 

po transplantacijos
1513092 3 402,41

Kepenų transplantacijos XIV etapas, steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos 

ištyrimas ir gydymas po transplantacijos
1513093 20 720,03

Kepenų transplantacijos XV etapas, citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir 

gydymas po transplantacijos
1513094 3 841,45

Kepenų transplantacijos XVI-1 etapas, virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos 

metu
1513095 16 513,77

Kepenų transplantacijos XVI-2 etapas, virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos 1513096 33 385,49

Kepenų transplantacijos XVI-3 etapas, ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po 

transplantacijos kitų etapų metu
1513097 3 302,75

Kepenų transplantacijos XVI-4 etapas, ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po 

transplantacijos
1513098 3 494,02


