
 

 

 

PAAIŠKINIMAS DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ 

 

Fiziniai asmenys už teikiamas medicinos paslaugas moka, kai: 

1. Pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų suteikimo. 

2. Pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo ar specialisto siuntimo, kreipiasi dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų suteikimo. 

3. Besigydantiems stacionare, paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, kurias 

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

kitam lydinčiam susirgimui ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui. 

4. Ambulatorinis pacientas pageidauja papildomų fizioterapinių procedūrų, už kurias 

neapmoka TLK. 

5. Kai pacientai išnaudoję metinį (per kalendorinius metus) nemokamą slaugos ir palaikomojo 

gydymo stacionare paslaugų limitą (120 dienų), numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, kreipiasi 

dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais. 

6. Mokama medicininė skubi pagalba teikiama užsienio piliečiams ir Lietuvos Respublikos 

piliečiams, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, bet neturintiems ES draudimo kortelės. 
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FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS PASLAUGOS 

 

  

Mokamos paslaugos teikiamos kai: 

1. Reabilitologo paskirtos procedūros nepatenka į nemokamai teikiamų pradinės 

ambulatorinės medicininės  reabilitacijos paslaugų sąrašą. 

2. Gydomas pacientas pageidauja papildomos paslaugos, atlikus paskirtas reabilitologo 

procedūras, kurios yra kompensuojamos TLK. 

3. Pacientas pageidauja vietoje (ligoninėje) gauti gyvenimo ir maitinimo bei aptarnavimo 

paslaugas („viešbučio“ paslaugas). 

4. Po ambulatorinės reabilitacijos pageidauja tęsti procedūras. 

5. Pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų suteikimo. 

Vaikams iki 18 metų, taikoma 50 procentų nuolaida.  

 

 

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ MASTAS 

 

Pacientai apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, besikreipiantys su gydytojo 

specialisto siuntimu, gauna fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją ir procedūrų 

kursą, kompensuojamą TLK pagal 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. V-1828 „Dėl medicininės 

reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų 

aprašų  patvirtinimo“. Pacientai su siuntimu gauna nemokamai visas reabilitologo paskirtas pradinės 

ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas, teikiamas Pasvalio ligoninėje, išskyrus gydomųjų 

vonių, povandeninio masažo, peloidoterapijos ir parafino terapijos procedūras.  

Nemokamų paslaugų vienam pacientui gydant pagrindinę ligą aktyvaus gydymo stacionare 

didžiausias skaičius iki 15 procedūrų per vieną gulėjimo etapą, Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyriuje iki 25 procedūrų per 1 mėnesį. Procedūrų skaičių nustato fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojas.  
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FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS PROCEDŪROS 

 

 

PROCEDŪROS PAVADINIMAS 

PROCEDŪROS 

VERTĖ 

BALAIS 

KAINA 

(EUR) 

Gydomasis masažas 

Plaukuotosios galvos srities gydomasis masažas (nuo 

pakauškaulio pamato iki antakių linijos lygio bei nuo 

smilkinkaulio speninės ataugos lygio iki kitos kūno pusės to 

paties lygio) 

1,5 5,30 

Veido srities gydomasis masažas (visa veido sritis bei 

priekinis kaklo paviršius iki raktikaulių lygio) 
1,5  5,30 

Apykaklinės srities gydomasis masažas (nuo pakauškaulio 

pamato lygio iki krūtininės stuburo dalies 12 slankstelio 

lygio bei nuo deltinės žastikaulio šiurkštumos vertikalės iki 

kitos kūno pusės tos pačios vertikalės) 

2 7,00 

Viršutinės galūnės srities gydomasis masažas (nuo distalinio 

pirštakaulių lygio iki mentės petinės ataugos ir raktikaulio 

lygio bei mentės vidinio krašto vertikalės) 

2 7,00 

Krūtinės srities gydomasis masažas (nuo raktikaulių lygio iki 

12 šonkaulio lygio bei nuo žastikaulio deltinės šiurkštumos 

vertikalės iki kitos kūno pusės tos pačios vertikalės) 

3 10,60 

Nugaros srities gydomasis masažas (nuo pakauškaulio 

pamato lygio  iki sėdmeninių raukšlių lygio bei nuo 

žastikaulio deltinės šiurkštumos vertikalės iki kitos kūno 

pusės tos pačios vertikalės) 

3,5 12,40 

Nugaros ir priešstuburinių sričių segmentinis gydomasis 

masažas (nuo kaklinės stuburo dalies 1 slankstelio  iki 

uodegikaulio lygio bei nuo žastikaulio deltinės šiurkštumos 

vertikalės iki kitos kūno pusės tos pačios vertikalės) 

3,5 12,40 

Pilvo srities gydomasis masažas (nuo 5 šonkaulių lygio  iki 

gaktinės sąvaržos lygio bei klubakaulio skiauterės tarpinės 

linijos vertikalės iki kitos kūno pusės tos pačios vertikalės). 

1,5 5,30 

Apatinės galūnės srities gydomasis masažas (nuo distalinio 

pirštakaulių ir kulnakaulio gumburo lygio iki priekinio 

viršutinio klubakaulio dyglio, klubakaulio skiauterės ir 

kryžkaulio pamato lygio) 

2,5 8,75 

Kūdikių bendras kūno gydomasis masažas  3,5 12,40 

Suaugusiųjų bendras kūno gydomasis masažas (išskyrus 

plaukuotosios galvos ir veido sričių gydomąjį masažą) 
7,5 26,55 

Viršutinės galūnės srities ir susijusių kūno kvadrantų 

gydomasis limfodrenažinis masažas (pažeistų sritinių 
4 14,00 



limfmazgių kūno kvadrantų bei artimiausių sveikų sritinių 

limfmazgių kūno kvadrantų sritys) 

Apatinės galūnės srities ir susijusių kūno kvadrantų 

gydomasis limfodrenažinis masažas (pažeistų sritinių 

limfmazgių kūno kvadrantų bei artimiausių sveikų sritinių 

limfmazgių kūno kvadrantų sritys) 

4,5 15,75 

Fizioterapijos procedūros 

Galvanizacija  1 6,10 

Sinusoidinių moduliuotų srovių (SMS) terapija (1 laukas, 15 

min.) 
1,5 4,20 

Diadinaminių srovių (DDS) terapija (1 laukas, 15 min.) 1,5 4,70 

Nuskausminamoji elektros stimuliacija (1 laukas, 15 min.) 1,5 4,70 

Interferencinių srovių terapija (15 min.) 1,5  4,70 

Elektrostimuliacija (1 laukas, procedūros trukmė 10–12 

min.) 
1,5  4,70 

Darsonvalizacija (5 min.) 1,5 4,70 

Kintamojo mažos ir vidutinės galios magnetinio lauko 

terapija  (procedūros trukmė 10 min.) 
1,5  3,50 

Gydymas magnetolazeriu (procedūros trukmė 5 min.) 1  4,70 

Ultragarso terapija (procedūros trukmė 5 min.) 2 4,70 

Fonoforezė (procedūros trukmė 5 min.) 2 5,90 

Protarpinė kompresinė terapija (1 galūnė, procedūros trukmė 

20 min.) 
1,5 4,70 

Individuali vaistinių medžiagų inhaliacija 2 5,90 

Ultravioletinių spindulių terapija (bendra)  1 4,50 

Ultravioletinių spindulių terapija (lokali) 1 2,30 

Mažos ir vidutinės galios lazerio terapija (1 laukas, 

procedūros trukmė 5 min.) 
1 4,20 

Šviesos terapija (poliarizuota šviesa,1 laukas, procedūros 

trukmė 5 min.) 
1  4,00 

Gydomieji dušai (procedūros trukmė 7–10 min.) 

Cirkuliarus  1  8,00 

Šarko 2  8,00 

Gydomosios vonios (hidroterapija, balneoterapija) (procedūros trukmė 15–20 min.) 

Druskos vonios 1,5  14,20 

Vaistinės vonios  1,5  14,20 

Perlinės vonios 2  11,80 

Rankų, kojų vonelės 1 6,00 

Kitos procedūros 

Povandeninis masažas 5 14,20 

Parafino, ozokerito aplikacija (kai aplikuojamas kūno plotas 

yra ne mažesnis kaip 600 cm2) 
2  6,80 

Purvo aplikacija 2,5 6,00 

Sausas nugaros tempimas - 6,00 

Sausas kaklo tempimas - 6,00 

Grupinis užsiėmimas - 5,30 

Individualus užsiėmimas - 8,30 



KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): 

Individualus užsiėmimas - 14,20 

Pasyvūs sunkių ligonių  reabilitacijos pratimai (pratimai 

atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) 
- 

16,20 

Taikomoji KT (ergoterapija): 

Individualus užsiėmimas - 11,80 

Grupinis   užsiėmimas - 8,30 

Kompresinė terapija - 6,00 

RVM - 5,00 

SET - 5,00 

RMT - 5,00 
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KODAS TYRIMO PAVADINIMAS 
KAINA, 

EUR 

Kraujo paėmimas 
 

04001 Kraujo paėmimas iš venos 3,50 

Biocheminiai tyrimai  

 

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 2,00 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,20 

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 2,10 

15013 Gliukozės toleravimo mėginys 3,50 

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2,50 

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 1,50 

15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas 1,50 

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,00 

15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos 

nustatymas 

3,00 

15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal 

Friedevaldo formulę 
2,00 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 1,50 

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 1,50 

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 1,50 

15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,80 

15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,80 

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 2,50 

15040 Geležies koncentracijos nustatymas 2,50 

15043 Magnio koncentracijos nustatymas 3,50 

15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas 5,80 

15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo 

nustatymas 

2,00 

15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo 

nustatymas 

2,00 

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 2,50 

15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo 

nustatymas 

4,50 

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas 5,00 

15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino 

metodu (SPA) 

5,90 

15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas ADTL) 6,00 

15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos  metodu 15,00 

15197 Troponino I(TnI) nustatymas tyrimo analizatoriuje trukmė 

ilgiau negu 15 min.) 

12,00 

15218 Narkotinių medžiagų nustatymas 17,00 
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HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI  

 

 

KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS 
KAINA, 

EUR 

16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas iš piršto 1,70 

16002 
Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 

(norma) 

5,00 

16003 
Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 

(patologija) 

5,00 

16004 
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 

(norma) 

5,00 

16005 
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 

(patologija) 

5,00 

16012 
Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame 

kraujyje) 

1,70 

16013 Leukogramos skaičiavimas 2,50 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 4,00 

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 
2,60 

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 
2,60 

 Prokalcitonino nustatymas 5,00 

 Natriuretinis peptidas (NT-pro-BNP) 17,00 

16068 
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustat. 

(lipnios plėvelės metodu) 

1,60 

16104 

Kraujo grupės pagalABO antigenusir rezus 

Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 

rankiniu būdu 

3,50 

 

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI 

 

17038 
 Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo 

grybams nustatymas 

4,40 

17041 
Moters lyties organų išskyrų mikroskopinis 

tyrimas 

3,50 

17068 
 Roto virusų nustatymas 

imunochromatografiniu metodu 

4,50 

17100 ĮgG antikūnų Helicobakter pylori nustatymas 
4,50 

17183 
Rotoviruso Agantigeno nustatymas išmatose 

latex agliutinacijos metodu 

4,50 

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

S1 arba anti-RBD IgG testas 
12,00 



17236 Greitasis SARS-CoV antigeno testas 12,00 

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 
6,00 

 

Pastaba: mokami biocheminiai tyrimai atliekami pacientui prašant. 
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RENTGENOGRAFIJA IR ULTRAGARSINIAI TYRIMAI KAINA, EUR 

Rentgeno tyrimas, įrašytas į USB atmintinę (jei siuntimą išdavęs gydytojas 

nenurodo, kad turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-

os), o pacientas pageidauja) 
7,00 

 

Klausos ištyrimas audiometru 7,00 Eur. 

Kompiuterinės tomografijos tyrimai ir su jais susijusios medžiagos bei paslaugos, yra 

mokamos, kai pacientas: 

1. Neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl sveikatos priežiūros 

paslaugų suteikimo. 

2. Neturi šeimos gydytojo ar specialisto siuntimo, kreipiasi dėl sveikatos priežiūros paslaugų 

suteikimo. 

3. Besigydantis stacionare, paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, kurias 

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

kitam lydinčiam susirgimui ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui. 

Paslaugos 

kodas 

pagal 

TLK 

PAVADINIMAS 

Pagal SAM 

įsakymais 

patvirtintą bazinę 

kainą Eur 

3749 
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 
72,00 

3751 
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 
72,00 

3753 
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių 

sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 
97,00 

3755 
Kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos teleradiologijos 

priemonės, kai atliekamas vienos  anatominės srities tyrimas 

ambulatorinėmis sąlygomis 
72,00 

3757 Kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos teleradiologijos 72,00 

3759 
Kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos teleradiologijos 

priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas 

ambulatorinėmis sąlygomis 
97,00 

Kontrastinė medžiaga  kompiuterinės tomografijos vienam tyrimui (naudojamos 

medžiagos kiekis nustatomas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus, kurie 

nurodyti patvirtintoje vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.  

100 ml Sol. 

Omnipaque 350 mg l/ 

ml – 22,00  

 

Kompiuterinės tomografijos tyrimo atsakymo įrašymas (paslauga mokama visiems 

pacientams) 
USB atmintinė – 7,00  

Kompiuterinės tomografijos tyrimo atsakymo įrašymas (paslauga mokama visiems 

pacientams) 
CD diskas – 2,00 
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ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ PROFILAKTINIO TIKRINIMO 

PASLAUGOS 

 

  

KODAS GYDYTOJO PAREIGYBĖ KAINA (EUR) 

1659 Neurologo 13,00 

1660 Oftalmologo 13,00 

1663 Otorinolaringologo 13,00 

1646 Chirurgo 13,00 

1662 Ortopedo traumatologo 13,00 

1655 Kraujagyslių chirurgo 13,00 

1670 Urologo 13,00 

1658 Neurochirurgo 13,00 

1644 Akušerio ginekologo 13,00 

 

 

 

Pastaba: Šios paslaugos yra mokamos visiems pacientams.  
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Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos 

Pacientams, neturintiems sveikatos draudimo arba atvykusiems be gydytojo siuntimo, taip pat 

už paslaugas, kurios neapmokamos TLK, gydytojų ambulatorinių neišplėstinių konsultacijų bei 

psichologo konsultacijos kaina– 23,00 Eur.  

  

GYDYTOJŲ IŠPLĖSTINIŲ AMBULATORINIŲ KONSULTACIJŲ KAINOS 

KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA (EUR) 

 

2705 

 

 

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) 

veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis 

ištyrimas (stimuliacija),  ir (ar) EKG Holter kompiuterinė 

analizė)                                                  

39,00 

2724 

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros 

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

provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 

su broncholitiku)                                                                                        

33,00 

 

2730 

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir 

(ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija) 

41,00 

 

2734 

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių 

ultragarsinis tyrimas ir (ar) eksicizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) 

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

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

41,00 

2737 

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) 

bigės suformavimas, ir (ar) ekcizija, 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) 

41,00 

2738 

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių 

endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, 

ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija) 

41,00 

2739 

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 

ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas) 

41,00 

2732 

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis 

tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) 

ekscizija, ir (ar) ekstripacija, ir (ar) ektomija ir (ar) rafija, ir 

(ar) rezekcija,ir (ar) tonija, ir (ar) biopsija) 

41,00 



2736 

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektonomija, 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) 

41,00 

2743 
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba 

spinalinė nejautra, išskyrus odontologijos paslaugas) 
81,00 

2707 

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) 

39,00 

1584 Endoskopuotojo 28,50 

2701 
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) 

polipektomija) 
34,00 

2702 

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis 

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

hormoninis tyrimas 

39,00 

1583 Echoskopuotojo 28,50 

2700 
 Echoskopuotojo kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė 

punkcija) 
34,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienos chirurgijos, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, 

aktyviojo gydymo paslaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos 

(išnaudojus metinį 120 d. limitą) 

Pagal SAM 

įsakymais 

patvirtintą bazinę 

kainą, Eur 
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- Vidaus organų echoskopija (įeina pilvo organų, kepenų, tulžies pūslės ir latakų, kasos,  

blužnies, antinksčių, inkstų, pilvo aortos echoskopijos) –28,50 Eur; 

- Skydliaukės echoskopija – 28,50 Eur; 

- Krūtų echoskopija – 28,50 Eur; 

- Echoskopinė nuotrauka – 1,00 Eur; 

- Kardiotokografinio tyrimo kaina 10,00 Eur; 

- Kolonoskopija be nejautros (be biopsijos ar polipektomijos) – 76,00 Eur; 

- Kolonoskopija su i/v nejautra (be biopsijos ar polipektomijos) – 124,00 Eur; 

- Minkštųjų audinių echoskopija – 28,50 Eur; 

- Minkštųjų audinių echoskopija su biopsija ir (ar) aspiracine punkcija– 34,00 Eur. 

Pastaba: pacientams, turintiems gydytojo siuntimą ir turintiems privalomąjį sveikatos 

draudimą,  už minėtų gydytojų konsultacijas mokėti nereikia. 
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Mokamų paslaugų kainos, kai nėra būtinosios pagalbos ir asmenims, nedraustiems sveikatos 

draudimu: 

 

KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA(EUR) 

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos 

03001 Perrišimas 5,00 

03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis 7,00 

03004 Spaudžiantis tvarstis 5,00 

03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis 10,00 

03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis 13,00 

03007 Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais 

(kaspininis (juostelintis) tvarstis) 

7,00 

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 5,00 

Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai (pakenkimai) priskiriami dideliems arba 

mažiems pagal šiuos kriterijus: 

Ilgis – mažesnis arba didesnis negu 7 cm, paviršinė – sužalota oda arba paodis, 

gili gilesniųjų audinių sužalojimas 

46001 Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) 51,00 

46002 Didelės žaizdos pirminis apdorojimas 89,00 

46003 Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą 14,00 

46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas 21,00 

46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio 97,00 

46007 Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių 

išpjovimas 
51,00 

46010 Antirabinis darbas 10,00 

46011 Parazitų išėmimas iš paodžio audinių 97,00 

46012 Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 

3 cm) odos auglių išpjovimą 
51,00 

46013 Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po 

gleivine) esančio auglio išpjovimas 
140,00 

Injekcijos, infuzijos 
 

04001 Kraujo paėmimas iš venos 4,70 

04002 Kraujo paėmimas iš piršto 2,90 



04003 Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, 

apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 
3,20 

04004 Injekcijos į veną 4,70 

04006 Injekcijos į raumenis 3,20 

04009 Infuzija į veną 10-30 min. 7,80 

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

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti 3,20 
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PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS 

 

Išblaivinimo paslaugos  kaina – 125,00 Eur 

Akto alkoholio nustatymui surašymas -  20,00 Eur 

Psichiką veikiančių psichotropinių ir svaigiųjų tiriamųjų medžiagų (kraujo ir/ar šlapimo) 

paėmimas, saugojimas ir jų kiekio nustatymas be transportavimo į Valstybinę teismo medicinos 

tarnybą prie LR teisingumo ministerijos – 25,00 Eur. 

Psichiką veikiančių psichotropinių ir svaigiųjų tiriamųjų medžiagų (kraujo ir/ar šlapimo) 

paėmimas, saugojimas ir transportavimas į Valstybinę teismo medicinos tarnybą prie LR teisingumo 

ministerijos 100,00 Eur. 

Pastaba: Šios paslaugos yra mokamos visiems pacientams.  

 

Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus paslaugos 

 
PASLAUGOS 

KODAS 

PASLAUGOS 

PAVADINIMAS 
PASLAUGOS APRAŠYMAS 

KAINA 

(EUR) 

3516 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga I 

Atliekama paciento apžiūra, 

laboratorinis ištyrimas (ne mažiau 

kaip 1 tyrimas iš nurodytųjų 

Reikalavimų 35 punkte, įskaitant 

tyrimus iš įstaigos vadovo 

patvirtinto papildomo tyrimų 

sąrašo) ir taikomas konservatyvus 

medikamentinis gydymas, ir (arba) 

atliekama nesudėtinga medicininė 

intervencija (pvz., žaizdos 

sutvarstymas, akių plovimas, 

priekinės nosies ertmės 

tamponavimas, valomoji klizma) 

23,00 

3517 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga II 

Atliekama paciento apžiūra, 

laboratorinis ištyrimas (ne mažiau 

kaip 4 tyrimai iš nurodytųjų 

Reikalavimų 35 punkte, iš jų vienas 

tyrimasgali būti iš įstaigos vadovo 

patvirtinto papildomo tyrimų 

sąrašo) ir taikomas konservatyvus 

medikamentinis gydymas, ir (arba) 

atliekama nesudėtinga medicininė 

intervencija (pvz., žaizdos 

39,00 



sutvarstymas, akių plovimas, 

priekinės nosies ertmės 

tamponavimas, valomoji klizma) 

3518 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga III 

Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš 

akies 

21,50 

Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš 

odos  

Skrandžio zondavimas (plovimas) 

Sėklidžių apsisukimo korekcija 

Šlapimo pūslės kateterizacija 

Sifoninė klizma 

Užpakalinės nosies ertmės 

tamponavimas 

3519 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga IV 

Galūnių imobilizacija gipsu / įtvaru 

/ tampriu tvarsčiu 

48,50 

Chirurginis žaizdos ar kelių žaizdų 

sutvarkymas  

Svetimkūnių iš paodžio ar 

minkštųjų audinių šalinimas, kai 

atliekama incizija  

Paciento aktyvus šildymas 

specialiomis priemonėmis (taikant 

šiltų tirpalų infuzoterapiją arba 

suleidžiant šiltus tirpalus per zondą 

į skrandį ir kartu naudojant specialią 

šildomąją antklodę arba čiužinį) 

arba aktyvus šaldymas specialiomis 

priemonėmis (suleidžiant šaltus 

tirpalus per zondą į skrandį ir kartu 

naudojant specialią šaldomąją 

antklodę arba čiužinį, arba 

specialius vyniojamus drabužius) 

Paciento būklės psichodiagnostinis 

įvertinimas, įtariant bandymą 

nusižudyti (atliekamas gydytojo 

psichiatro ar gydytojo vaikų ir 

paauglių psichiatro) 

3520 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga V 

Blackmoro zondo įvedimas 

59,00 

Giluminių svetimkūnių šalinimas iš 

akies 

Ilgalaikių drenų / kateterių 

pakeitimas 

Infuzoterapija, skiriama lašiniu 

būdu (trukmė iki 4 val.) 

Kaulų (pvz., dubens) imobilizacija 

specialiu įtvaru 

Lūžio ar išnirimo uždara repozicija, 

taikant imobilizaciją / netaikant 

imobilizacijos 

Nekrektomija 



Pilvaplėvės ertmės punkcija / 

paracentezė 

Perikardo punkcija 

Pleuros drenažas 

Pleuros punkcija / torakocentezė 

Punkcinė ar chirurginė 

krikotirotomija 

Pūlinio ar kraujosrūvos atvėrimas 

Sąnario / bursos punkcija 

Stuburo kanalo punkcija 

Kraujavimo iš hemorojinių mazgų 

stabdymas 

3521 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga VI 

Bronchoskopija 

77,00 

Elektrinė defibriliacija arba 

kardioversija 

Ezofagogastroduodenoskopija arba 

kolonoskopija 

Kraujuojančių stemplės varikozinių 

mazgų ligavimas 

Perkutaninės cistostomos 

suformavimas 

Tracheostominio vamzdelio 

pakeitimas 

3522 
Priėmimo-skubiosios pagalbos 

paslauga VII 

Kardiopulmoninis gaivinimas arba 

žmogaus gyvybinių funkcijų 

palaikymas, kai atliekamos ne 

mažiau kaip 2 iš šių procedūrų: 

endotrachėjinė intubacija, invazinė 

ar neinvazinė dirbtinė plaučių 

ventiliacija, defibriliacija ar 

kardioversija, kaulų čiulpų 

punkcija, centrinės venos punkcija 

ar kateterizacija; gaivinimo 

standartuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. V-822   

„Dėl gaivinimo standartų 

patvirtinimo“, nurodytų 

medikamentų skyrimas 

240,00 

3523 
Priėmimo- skubiosios 

pagalbos paslauga VIII 

Bendrinė nejautra, atliekama 

teikiant III–VI priėmimo 

skubiosios-pagalbos paslaugas 

68,00 

 

Stebėjimo paslaugos 

 

2838            Stebėjimo paslauga (suaugusiems)                       134,50 Eur 

2839            Stebėjimo paslauga (vaikams)                              134,50 Eur 

 

Pastaba: Mokama medicininė skubi pagalba teikiama užsienio piliečiams ir Lietuvos 

Respublikos piliečiams, deklaravusiems išvykimą iš Lietuvos, bet neturintiems ES draudimo kortelės. 
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Akušerija ginekologija 

 

60 001          Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą     101,00 Eur 

60 002          Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą     158,00 Eur 
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DIABETINĖS PĖDOS KABINETAS 

 

3137 - pilnas gydomasis pedikiūras (nagai, kulnai) -  25,00 Eur 

 Nuospaudos šalinimas (1 vnt.) – 15,00 Eur; 

 Suragėjusios odos pašalinimo procedūra – 20,00 Eur; 

 Grybelinių nagų sutvarkymo procedūra – 20,00 Eur; 

 Įaugusio nago gydymo sąsagų pagalba procedūros I etapas -  25,00 Eur; 

 Įaugusio nago gydymo sąsagų pagalba procedūros II etapas -  20,00 Eur; 

 Vizitas į namus –30,00 Eur; 

 Diabetinės pėdos specialisto konsultacija – 13,00 Eur. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKAMOS NEMEDICININĖS PASLAUGOS 

 

 

Patvirtinta Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. 

gruodžio 22d. sprendimu Nr. T-212 

Mato vnt. 
Kaina 

eurais 

1. Kopijavimo paslaugos:   

1.1. A4 formato 1 lapas 0,10 Eur 

1.2. A3 formato 1 lapas 0,20 Eur 

2. Nakvynės paslauga pacientui, kuriam 

nereikalingas stacionarinis gydymas 

1 para 10,00 Eur 

Patvirtinta Pasvalio  rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

22 d. sprendimu Nr.T-1-170 
Mato vnt. 

Kaina 

eurais 

A tipo greitosios medicinos pagalbos 

automobiliu lydinčio personalo paslauga  

Gydytojas 

Bendrosios praktikos slaugytoja 

 

 

 

1 val. 

1 val. 

 

 

 

14,50 

6,00 

Transporto nuoma A tipo greitosios 

medicinos pagalbos automobiliu 
1 km 0,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


