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1 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos
1.1 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos

1.1.1 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui iki 1 m. V A 101.60 16.83 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.2 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui nuo 1 m. iki 7 m. V A 89.11 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.3 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui nuo 8 m. iki 17 m. V A 43.00 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.4 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui nuo 18 m. iki 34 m. S A 38.28 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.5 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui  nuo 35 m. iki 49 m. S A 47.95 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.6 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui nuo 50 m. iki 65 m. S A 74.97 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.1.7 Šeimos gydytojo komandos teikiamos PAASP paslaugos prirašytam gyventojui nuo 65 m. S A 94.16 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943
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1.2
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo

1.2.1
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui iki 1 m.
V A 101.60 16.83 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.2
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 1 iki 7 m.
V A 89.11 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.3
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 8 iki 17 m.
V A 43.00 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.4
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 18 iki 34 m.
S A 38.28 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.5
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui  nuo 35 iki 49 m.
S A 47.95 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.6
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 50 iki 65 m.
S A 74.97 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.2.7
PAASP paslaugos, teikiamos kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 65 m.
S A 94.16 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.3
PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo, gydytojo 

akušerio ginekologo ir chirurgo

1.3.1
PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 18 iki 34 m.
S A 38.21 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943
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1.3.2
PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui  nuo 35 iki 49 m.
S A 47.95 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.3.3
PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 50 iki 65 m.
S A 74.97 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.3.4
PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo ir chirurgo prirašytam gyventojui nuo 65 m.
S A 94.16 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.4 PAASP paslaugos, teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo ir chirurgo

1.4.1
PAASP paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo ir chirurgo 

prirašytam gyventojui nuo 18 iki 34 m
S A 32.34 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.4.2
PAASP paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo ir chirurgo 

prirašytam gyventojui  nuo 35 iki 49 m.
S A 43.53 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.4.3
PAASP paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo ir chirurgo 

prirašytam gyventojui nuo 50 iki 65 m.
S A 72.25 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.4.4
PAASP paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų - vidaus ligų gydytojo ir chirurgo 

prirašytam gyventojui nuo 65 m.
S A 93.21 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių.

V-943

1.5 Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1.5.1
Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas prirašytam gyventojui iki 17 

m.
V A 23.92 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.5.2
Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas prirašytam gyventojui nuo 

18 m.
S A 19.25 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943
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1.5.3
Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto 

paslaugos prirašytam gyventojui iki 17 m.
V A 26.13 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.5.4
Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto 

paslaugos prirašytam gyventojui nuo 18 m.
S A 21.46 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.6 Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

1.6.1
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo 

aptarnaujamų gyventojų skaičius lygus 10 000 arba  mažesnis
V, S A 9.08 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.6.2
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo 

aptarnaujamų gyventojų skaičius  didesnis nei 10 000, bet mažesnis (arba lygus) nei 13 500
V, S A 8.69 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.6.3
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo 

aptarnaujamų gyventojų skaičius  didesnis nei 13 500, bet mažesnis nei 17 000
V, S A 8.16 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.6.4
Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo 

aptarnaujamų gyventojų skaičius  – 17 000
V, S A 7.98 baz.mok.

Ne nuo metų pradžios PAASP paslaugas teikiančiai 

ar PAASP paslaugų teikimą einamaisiais metais 

nutraukusiai (nutraukusiai veiklą) įstaigai mokama 

suma apskaičiuojama pagal dienų, kurias PAASP 

paslaugos buvo teikiamos, skaičių

V-943

1.7 Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje ASPĮ V, S A 19.97 aps. Įstaigos atsiskaito tarpusavyje V-943

2 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

2.1 Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo medžiagos paėmimą) V, S A 7.29 sk.pr. V-943

2.2 Glikozilinto hemoglobino nustatymas

2.2.1
Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 proc. arba 

mažesnė (atliekama pacientams, kurie negydomi insulinu)
V, S A 24.69 sk.pr. V-943

2.2.2
Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 

proc. (atliekama pacientams, kurie negydomi insulinu)
V, S A 24.69 sk.pr. V-943

2.2.3
Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 proc. 

arba mažesnė (atliekama pacientams, kurie gydomi insulinu)
V, S A 24.69 sk.pr. V-943

2.2.4
Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 

7,5 proc. (atliekama pacientams, kurie gydomi insulinu)
V, S A 24.69 sk.pr. V-943

2.3 Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika S A 539.67 sk.pr. V-943

2.4 Fiziologinio nėštumo priežiūra

2.4.1 Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai S A 9.61 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.4.2 Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai S A 5.30 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.4.3 Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai S A 6.43 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.4.4 Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai S A 3.50 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.4.5 Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas S A 6.43 sk.pr. V-943
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2.4.6 Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas S A 10.42 sk.pr. V-943

2.4.7 Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas S A 5.83 sk.pr. V-943

2.4.8
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo 

grupė
S A 10.84 sk.pr. V-943

2.4.9 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) S A 4.46 sk.pr. V-943

2.4.10 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų S A 7.60 sk.pr. V-943

2.4.11 Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai S A 2.07 sk.pr. V-943

2.4.12 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg) S A 7.44 sk.pr. V-943

2.4.13 Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti S A 4.80 sk.pr. V-943

2.4.14 Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas S A 15.64 sk.pr. V-943

2.5 Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

2.5.1 Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai) V A 12.76 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.2 Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai) V A 19.16 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.3 Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai) V A 6.98 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.4 Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai) V A 10.42 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.5 1–6 mėn. vaikų priežiūra  (trečias–aštuntas gydytojo vizitai) V A 6.43 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.6 1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojo vizitai) V A 3.50 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.7 7–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai) V A 6.43 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.5.8 7–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai) V A 3.50 sk.pr. Mokama už kiekvieną vizitą V-943

2.6 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

2.6.1 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) V, S A 12.76 V-943

2.6.2 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) V, S A 19.16 sk.pr. V-943

2.6.3 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste) V, S A 6.98 sk.pr. V-943

2.6.4 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime) V, S A 10.42 sk.pr. V-943

2.6.5 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste) V, S A 12.76 sk.pr. V-943

2.6.6 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime) V, S A 19.16 sk.pr. V-943

2.6.7 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste) V, S A 6.98 sk.pr. V-943

2.6.8 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime) V, S A 10.42 sk.pr. V-943

2.7 Vaikų imunoprofilaktika

2.7.1 Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga (skyrimas) V A 3.17 sk.pr. V-943

2.7.2 Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (atlikimas) V A 2.65 sk.pr. V-943

2.7.3 Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas) V A 5.82 sk.pr. V-943

2.8
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas 

mokyklai

2.8.1
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas 

mokyklai: gydytojo paslauga
V A 6.43 sk.pr. V-943

2.8.2
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas 

mokyklai: slaugytojo paslauga
V A 5.30 sk.pr. V-943

2.9 Moksleivių paruošimas mokyklai

2.9.1 Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga V A 2.69 sk.pr. V-943

2.9.2 Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga V A 1.08 sk.pr. V-943

2.9.3 Moksleivių paruošimas mokyklai: burnos higienisto paslauga V A 1.08 sk.pr. V-943

2.10 Slaugos personalo procedūros namuose

2.10.1 Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) S A 5.30 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943

2.10.2 Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) S A 6.98 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943

2.10.3 Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste) S A 6.98 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943

2.10.4 Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime) S A 10.42 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943
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2.10.5 Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) S A 10.42 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943

2.10.6 Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) S A 13.85 sk.pr.
Į bazinę kainą įskaičiuota vienkartinių priemonių 

kaina (išskyrus vaistų bei infuzinių tirpalų kainą)
V-943

2.11 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

2.11.1

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų 

prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat 

gyvenantiems Lietuvoje

V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.11.2
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių 

dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1
V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.11.3

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į 

prirašytų prie PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir  neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat 

gyvenantiems Lietuvoje

V, S A 21.97 sk.pr. V-943

2.11.4
Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių 

dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1
V, S A 21.97 sk.pr. V-943

2.12 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai

2.12.1 Serologinio sifilio atrankos (RPR) testo atlikimas S A 2.16 sk.pr. V-943

2.12.2 T. pallidum hemagliutinacijos (TPHA) testo atlikimas V, S A 2.53 sk.pr. V-943

2.12.3 Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) serologinio testo atlikimas V, S A 4.46 sk.pr. V-943

2.13 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra V, S A 6.89 sk.pr. V-943

2.14 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą

2.14.1 Protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas V, S A 7.29 sk.pr. V-943

2.14.2 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas V, S A 5.67 sk.pr. V-943

2.14.3 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas V, S A 5.83 sk.pr. V-943

2.15 Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams V A 5.07 sk.pr. V-943

2.16 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina

2.16.1 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga V, S A 3.17 sk.pr. V-943

2.16.2 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga V, S A 2.65 sk.pr. V-943

2.16.3 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas) V, S A 5.82 sk.pr. V-943

2.17
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems 

viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis
V A 4.36 sk.pr. V-943

2.18 Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas V, S A 88.31 sk.pr. V-943

2.19 Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis

2.19.1 Vieno nuolatinio krūminio danties dengimas silantais V A 10.74 sk.pr. V-943

2.19.2 Dviejų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 14.41 sk.pr. V-943

2.19.3 Trijų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 17.97 sk.pr. V-943

2.19.4 Keturių nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 21.58 sk.pr. V-943

2.20 Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas V, S A 8.48 sk.pr. V-943

2.21 Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos

2.21.1 Individuali pirminė psichologinė-psichoterapinė intervencija V, S A 5.09 sk.pr. V-943

2.21.2 Grupinė pirminė psichologinė-psichoterapinė intervencija V, S A 10.17 sk.pr. V-943

2.21.3 Šeimos pirminė psichologinė-psichoterapinė intervencija V, S A 10.17 sk.pr. V-943

2.22 Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas V, S A 1.20 sk.pr. V-943

2.23 Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas V A 1.58 sk.pr. V-943

2.24

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu)  paslaugos, 

teikiamos  pacientams, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, dėl 

įtariamos ir (arba) diagnozuotos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

V, S A 19.97 sk.pr. V-943
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2.26

PAASP paslaugos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną, užsieniečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, užsieniečiams, pateikusiems 

prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga 

Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 

straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bei šiame 

punkte nurodytų užsieniečių vaikams iki 18 metų

2.26.1 Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.26.2 Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.26.3 Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.26.4 Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos V, S A 19.97 sk.pr. V-943

2.27 Patikra dėl hepatito C viruso infekcijos (tyrimas atliekamas iš kraujo serumo)

2.27.1 anti-HCV testo atlikimas asmenims, gimusiems 1945–1994 m. ir nepriskiriamiems rizikos grupei S A 15.44 sk.pr. V-943

2.27.2 anti-HCV testo atlikimas asmenims, priskiriamiems rizikos grupei V, S A 15.44 sk.pr. V-943

2.28 Asmenų, skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

2.28.1 Asmenų, skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): gydytojo paslauga V, S A 3.17 sk.pr. V-943

2.28.2 Asmenų, skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): slaugytojo paslauga V, S A 2.65 sk.pr. V-943

2.28.3
Asmenų, skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos): slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir 

atlikimas)
V, S A 5.82 sk.pr. V-943

2.29 Ankstyvoji širdies nepakankamumo diagnostika (atliekamas natriuretinio peptido tyrimas) V, S A 19.78 sk.pr. V-943

3 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
3.1 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos (teikiamos GMP brigadų)

3.1.2 Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamos paslaugos V, S A 22.83 baz.mok. Metinė bazinė kaina V-1131

3.1.3
Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių 

GMP brigadų teikiamos paslaugos
V, S A 25.42 baz.mok. Metinė bazinė kaina V-1131

3.1.4

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamos 

paslaugos, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti 

įstaiga

V, S A 23.88 baz.mok. Metinė bazinė kaina V-1131

3.1.5

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 

tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamos paslaugos, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų 

paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

V, S A 26.45 baz.mok. Metinė bazinė kaina V-1131

3.2 Vienam gyventojui tenkančios GMP dispečerinės tarnybos teikiamos paslaugos V, S A 2.10 baz.mok. Metinė bazinė kaina V-1131

3.3 Greitosios medicinos pagalbos paslaugos už kurias mokamas skatinamasis priedas

3.3.1
Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai 

GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km
V, S A 33.50 sk.pr. V-1131

3.3.2
Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai 

GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km
V, S A 67.00 sk.pr. V-1131

3.3.3
Paciento, kuriam namuose taikoma DPV, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į 

stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km
V, S A 33.50 sk.pr. V-1131

3.3.4
Paciento, kuriam namuose taikoma DPV, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į 

stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km
V, S A 67.00 sk.pr. V-1131

4 Slaugos paslaugos
4.1 Palaikomasis gydymas ir slauga

4.1.1 Slauga ir palaikomasis gydymas V, S S 49.43 lov. V-1495

4.1.2 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 269.90 lov. V-1495

4.1.3
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės 

mitybos terapija 
V S 102.06 lov. V-1495

4.1.4
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės 

mitybos terapija 
V, S S 167.83 lov. V-1495

4.1.5
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės 

mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 
V S 322.52 lov. V-1495

4.1.6
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės 

mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 
V, S S 388.30 lov. V-1495

4.1.7 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas V, S S 64.31 lov. V-1495
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4.1.8
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 
V, S S 269.90 lov. V-1495

4.1.9
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai 

naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V S 116.94 lov. V-1495

4.1.10
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai 

vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V, S S 182.71 lov. V-1495

4.1.11

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

naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija 

V S 322.52 lov. V-1495

4.1.12

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

vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija

V, S S 388.30 lov. V-1495

4.1.13 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai V, S S 67.71 lov. V-1495

4.1.14
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 269.90 lov. V-1495

4.1.15
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams 

ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V S 120.34 lov. V-1495

4.1.16
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems 

nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V, S S 186.10 lov. V-1495

4.1.17
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams 

ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 
V S 322.52 lov. V-1495

4.1.18
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems 

nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 388.30 lov. V-1495

4.1.19 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas V, S S 81.51 lov. V-1495

4.1.20
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 269.90 lov. V-1495

4.1.21
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir 

jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V S 134.14 lov. V-1495

4.1.22
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 

metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V, S S 199.92 lov. V-1495

4.1.23
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir 

jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 
V S 322.52 lov. V-1495

4.1.24
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 

metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 388.30 lov. V-1495

4.1.25 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas V, S S 52.69 lov. V-1495

4.1.26
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 269.90 lov. V-1495

4.1.27
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai 

naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V S 105.32 lov. V-1495

4.1.28
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems 

nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
V, S S 171.10 lov. V-1495

4.1.29

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

naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija 

V S 322.52 lov. V-1495

4.1.30
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems 

nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
V, S S 388.30 lov. V-1495

4.1.31 Bendroji slauga V, S S 73.99 lov. V-393

4.1.32 Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 269.90 lov. V-393

4.1.33 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija V, S S 118.27 lov. V-393
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4.1.34 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 301.20 lov. V-393

4.1.35 Vegetacinės būklės pacientų slauga V, S S 105.47 lov. V-393

4.1.36 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 269.90 lov. V-393

4.1.37 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija V, S S 149.75 lov. V-393

4.1.38
Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija
V, S S 301.20 lov. V-393

4.1.39 Demencija sergančių pacientų slauga V, S S 99.01 lov. V-393

4.1.40 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 269.90 lov. V-393

4.1.41 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija V, S S 143.29 lov. V-393

4.1.42
Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija
V, S S 301.20 lov. V-393

4.2 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

4.2.1 Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) V, S A 13.39 pas. V-982

4.2.2 Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) V, S A 13.09 pas. V-982

4.2.3 Gydomasis pedikiūras V, S A 15.92 pas. V-982

4.2.4 Diabetinės pėdos priežiūra V, S A 11.30 pas. V-982

4.3 Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

4.3.1 Bazinis metinis mokėjimas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėją V, S A 53.92 baz.mok. V-1026

4.3.2
Skatinamasis priedas už ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio komandos nario apsilankymą pas 

paslaugos gavėją
V, S A 16.58 sk.pr. V-1026

4.3.3 Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas) V, S A 56.36 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių 

siurbiklio nuomos kaina
V-1026

4.4 Stacionarinės paliatyvios pagalbos paslaugos

4.4.1 Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems S S 77.27 lov. V-14

4.4.2 Paliatyvioji pagalba vaikams V S 135.92 lov. V-14

4.4.3 Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S S 269.90 lov. V-14

4.4.4
Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija
V S 188.54 lov. V-14

4.4.5
Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija 
V, S S 195.68 lov. V-14

4.4.6
Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 

ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
V S 322.52 lov. V-14

4.4.7
Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 

ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
V, S S 388.30 lov. V-14

4.5 Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams V, S D 51.40 dien. V-14

4.6 Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos

4.6.1 Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia gydytojas) V, S A 22.63 pas. V-14

4.6.2
Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia slaugytojas ir (ar) socialinis darbuotojas, ir (ar) medicinos 

psichologas)
V, S A 16.84 pas. V-14

4.6.3 Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia slaugytojas kartu su slaugytojo padėjėju) V, S A 22.47 pas. V-14

5 Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
5.1 Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos

5.1.1 Abdominalinės chirurgijos gydytojo V, S A 23.02 kons.

5.1.2

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas 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)

V, S A 40.90 kons.

5.1.3 Akušerio ginekologo V, S A 23.02 kons. V-527

5.1.4

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)

V, S A 40.90 kons. V-527

5.1.5 Alergologo ir klinikinio imunologo S A 23.02 kons.

5.1.6 Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) S A 32.70 kons.

5.1.7 Anesteziologo reanimatologo V, S A 23.02 kons.

5.1.8 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) V, S A 80.71 kons.

5.1.9 Burnos chirurgo V, S A 23.02 kons.
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5.1.10
Burnos chirurgo (kai atliekama 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)
V, S A 40.90 kons.

5.1.11 Chirurgo S A 23.02 kons.

5.1.12

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)

S A 40.90 kons.

5.1.13 Darbo medicinos gydytojo S A 23.02 kons.

5.1.14 Dermatovenerologo V, S A 23.02 kons. V-846

5.1.15
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)
V, S A 32.70 kons. V-846

5.1.16 Dietologo V, S A 23.02 kons. V-66 

5.1.17 Echoskopuotojo V, S A 28.53 kons. V-432 

5.1.18 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) V, S A 34.06 kons. V-432 

5.1.19 Endodontologo V, S A 23.02 kons. V-462 

5.1.20 Endokrinologo S A 28.22 kons. V-440 

5.1.21
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir(ar) hormoninis 

tyrimas)
S A 39.25 kons. V-440 

5.1.22 Endoskopuotojo V, S A 28.53 kons.

5.1.23 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) V, S A 34.06 kons.

5.1.24 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo V, S A 23.02 kons.

5.1.25 Ftiziatro S A 23.02 kons.

5.1.26 Gastroenterologo S A 28.22 kons. V-980 

5.1.27 Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) S A 39.25 kons. V-980 

5.1.28 Geriatro S A 23.02 kons. V-912 

5.1.29
Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir 

naudojamos teleoftalmologijos priemonės)
S A 40.90 kons. V-986 

5.1.30 Gydytojo oftalmologo (kai naudojamos teleoftalmologijos priemonės) S A 23.02 kons. V-986 

5.1.31 Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) V, S A 23.02 kons. V-944 

5.1.32 Hematologo S A 28.22 kons.

5.1.33 Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) S A 39.25 kons.

5.1.34 Infekcinių ligų gydytojo S A 23.02 kons.

5.1.35 Infekcinių ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) S A 32.70 kons.

5.1.36 Kardiologo S A 28.22 kons.

5.1.37

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 

(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) 

kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

S A 39.25 kons.

5.1.38 Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga) S A 69.21 kons. V-455 

5.1.39 Klinikinio fiziologo V, S A 23.02 kons.

5.1.40 Klinikinio toksikologo V, S A 23.02 kons.

5.1.41 Koloproktologo V, S A 23.02 kons.

5.1.42

Koloproktologo (kai atliekamas transrektalinis endoskopinis tyrimas, 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)

V, S A 40.90 kons.

5.1.43 Kraujagyslių chirurgo V, S A 23.02 kons.

5.1.44
Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis 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)
V, S A 40.90 kons.

5.1.45 Krūtinės chirurgo V, S A 23.02 kons.

5.1.46
Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija 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, ir (ar) polipektomija)
V, S A 40.90 kons.

5.1.47 Nefrologo S A 28.22 kons.

5.1.48 Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) S A 39.25 kons.
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5.1.49 Neonatologo V, S A 28.22 kons.

5.1.50 Neurochirurgo S A 23.02 kons.

5.1.51 Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) S A 32.70 kons.

5.1.52 Neurologo S A 23.02 kons. V-441 

5.1.53

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) 

elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir 

(ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos 

sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) 

somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) 

ištyrimas kognityviniais testais)

S A 32.70 kons. V-441 

5.1.54 Oftalmologo S A 23.02 kons. V-986 

5.1.55

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)

S A 40.90 kons. V-986 

5.1.56 Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija) V, S A 96.15 kons. V-986 

5.1.57 Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) V, S A 47.15 kons. V-986 

5.1.58 Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) V, S A 35.39 kons. V-986 

5.1.59 Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) S A 32.70 kons.

5.1.60 Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) S A 23.02 kons.

5.1.61 Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) V A 25.69 kons.

5.1.62 Onkologo radioterapeuto V, S A 23.02 kons.

5.1.63 Ortodonto odontologo V, S A 23.02 kons. V-462 

5.1.64 Ortopedo odontologo V, S A 23.02 kons. V-462 

5.1.65 Ortopedo traumatologo S A 23.02 kons.

5.1.66

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)

S A 40.90 kons.

5.1.67 Otorinolaringologo V, S A 23.02 kons.

5.1.68

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)

V, S A 40.90 kons.

5.1.69 Periodontologo V, S A 23.02 kons. V-462 

5.1.70 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo V, S A 23.02 kons.

5.1.71 Psichiatro V, S A 23.02 kons. V-1209

5.1.72 Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) V, S A 32.70 kons. V-1209

5.1.73 Pulmonologo S A 23.02 kons.

5.1.74
Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 

provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)
S A 32.70 kons.

5.1.75 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) V, S A 23.02 kons. V-881 

5.1.76 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems) S A 30.29 kons. V-944 

5.1.77 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) V A 30.33 kons. V-944 

5.1.78 Radiologo (teikiama suaugusiesiems) S A 30.29 kons. V-881 

5.1.79 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) V A 30.33 kons. V-881 

5.1.80 Reumatologo S A 28.22 kons. V-611 

5.1.81

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)

S A 39.25 kons. V-611 

5.1.82 Sporto medicinos gydytojo V, S A 23.02 kons. V-12

5.1.83 Širdies chirurgo V, S A 23.02 kons.
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5.1.84 Urologo S A 23.02 kons. V-453 

5.1.85

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 

ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir 

(ar) ligacija)

S A 40.90 kons. V-453 

5.1.86 Vaikų alergologo V A 28.22 kons.

5.1.87 Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) V A 39.25 kons.

5.1.88 Vaikų chirurgo V A 23.02 kons.

5.1.89

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)

V A 40.90 kons.

5.1.90 Vaikų endokrinologo V A 28.22 kons. V-440 

5.1.91
Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) 

hormoninis tyrimas)
V A 39.25 kons. V-440 

5.1.92 Vaikų ftiziatro V A 23.02 kons.

5.1.93 Vaikų gastroenterologo V A 28.22 kons.

5.1.94 Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) V A 39.25 kons.

5.1.95 Vaikų hematologo V A 28.22 kons.

5.1.96 Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) V A 39.25 kons.

5.1.97 Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo V A 23.02 kons.

5.1.98
Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines 

paslaugas)
V A 80.71 kons.

5.1.99 Vaikų kardiologo V A 28.22 kons.

5.1.100
Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis 

ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterine analize)
V A 39.25 kons.

5.1.101 Vaikų kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga) V A 69.21 kons. V-455 

5.1.102 Vaikų ligų gydytojo V A 23.02 kons.

5.1.103 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) V A 32.70 kons.

5.1.104 Vaikų nefrologo V A 28.22 kons.

5.1.105 Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) V A 39.25 kons.

5.1.106 Vaikų neurochirurgo V A 23.02 kons.

5.1.107 Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) V A 32.70 kons.

5.1.108 Vaikų neurologo V A 28.22 kons. V-441 

5.1.109
Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) 

neurosonografija)
V A 39.25 kons. V-441 

5.1.110 Vaikų odontologo V A 23.02 kons. V-462 

5.1.111 Vaikų oftalmologo V A 23.02 kons. V-986 

5.1.112

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)

V A 40.90 kons. V-986 

5.1.113 Vaikų ortopedo traumatologo V A 23.02 kons.

5.1.114

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)

V A 40.90 kons.

5.1.115 Vaikų pulmonologo V A 28.22 kons.

5.1.116
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)
V A 39.25 kons.

5.1.117 Vaikų reumatologo V A 28.22 kons. V-611 

5.1.118

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)

V A 39.25 kons. V-611 

5.1.119 Vaikų urologo V A 28.22 kons. V-453 
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5.1.120

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

(ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija)

V A 39.25 kons. V-453 

5.1.121 Veido ir žandikaulių chirurgo V, S A 23.02 kons.

5.1.122 Vidaus ligų gydytojo S A 23.02 kons.

5.1.123 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) S A 32.70 kons.

5.2 Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos

5.2.1 Abdominalinės chirurgijos gydytojo V, S A 39.38 kons.

5.2.2

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas 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)

V, S A 55.13 kons.

5.2.3 Akušerio ginekologo V, S A 39.38 kons. V-527

5.2.4

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)

V, S A 55.13 kons. V-527

5.2.5 Alergologo ir klinikinio imunologo S A 51.99 kons.

5.2.6 Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) S A 69.21 kons.

5.2.7 Anesteziologo reanimatologo V, S A 39.38 kons.

5.2.8 Burnos chirurgo V, S A 39.38 kons.

5.2.9
Burnos chirurgo (kai atliekama 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)
V, S A 55.13 kons.

5.2.10 Dermatovenerologo V, S A 39.38 kons. V-846

5.2.11
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai 

tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas)
V, S A 53.32 kons. V-846

5.2.12 Echoskopuotojo V, S A 49.81 kons. V-432 

5.2.13 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) V, S A 55.29 kons. V-432 

5.2.14 Endodontologo V, S A 51.99 kons. V-462 

5.2.15 Endokrinologo S A 51.99 kons. V-440 

5.2.16
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis 

tyrimas)
S A 69.21 kons. V-440 

5.2.17 Endoskopuotojo V, S A 49.81 kons.

5.2.18 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) V, S A 55.29 kons.

5.2.19 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo V, S A 39.38 kons.

5.2.20 Ftiziatro S A 39.38 kons.

5.2.21 Gastroenterologo S A 51.99 kons. V-980 

5.2.22 Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) S A 69.21 kons. V-980 

5.2.23
Gydytojo oftalmologo (kai atliekamas akių tyrimas ultragarsu ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir 

naudojamos teleoftalmologijos priemonės)
V, S A 55.13 kons. V-986 

5.2.24 Hematologo S A 51.99 kons.

5.2.25 Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) S A 69.21 kons.

5.2.26 Infekcinių ligų gydytojo S A 39.38 kons.

5.2.27 Infekcinių ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) S A 53.32 kons.

5.2.28 Kardiologo S A 51.99 kons.

5.2.29

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 

(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) 

kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

S A 69.21 kons.

5.2.30 Klinikinio fiziologo V, S A 39.38 kons.

5.2.31 Klinikinio toksikologo V, S A 39.38 kons.

5.2.32 Koloproktologo V, S A 39.38 kons.

5.2.33

Koloproktologo (kai atliekamas transrektalinis endoskopinis tyrimas 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)

V, S A 55.13 kons.

5.2.34 Kraujagyslių chirurgo V, S A 39.38 kons.
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5.2.35
Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis 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)
V, S A 55.13 kons.

5.2.36 Krūtinės chirurgo V, S A 39.38 kons.

5.2.37
Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, 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, ir (ar) polipektomija)
V, S A 55.13 kons.

5.2.38 Nefrologo S A 51.99 kons.

5.2.39 Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) S A 69.21 kons.

5.2.40 Neonatologo V, S A 51.99 kons.

5.2.41 Neurochirurgo S A 39.38 kons.

5.2.42 Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) S A 53.32 kons.

5.2.43 Neurologo S A 39.38 kons. V-441 

5.2.44

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) 

elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir 

(ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos 

sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) 

somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) 

ištyrimas kognityviniais testais)

S A 53.32 kons. V-441 

5.2.45 Oftalmologo S A 39.38 kons. V-986 

5.2.46

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)

S A 55.13 kons. V-986 

5.2.47 Onkologo chemoterapeuto V, S A 51.99 kons.

5.2.48 Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) S A 69.21 kons.

5.2.49 Onkologo radioterapeuto V, S A 51.99 kons.

5.2.50 Ortodonto odontologo V, S A 51.99 kons. V-462 

5.2.51 Ortopedo odontologo V, S A 51.99 kons. V-462 

5.2.52 Ortopedo traumatologo S A 39.38 kons.

5.2.53

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)

S A 55.13 kons.

5.2.54 Otorinolaringologo V, S A 39.38 kons.

5.2.55

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)

V, S A 55.13 kons.

5.2.56 Periodontologo V, S A 51.99 kons. V-462 

5.2.57 Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo V, S A 39.38 kons.

5.2.58 Psichiatro V, S A 39.38 kons. V-1209

5.2.59 Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) V, S A 53.32 kons. V-1209

5.2.60 Pulmonologo S A 51.99 kons.

5.2.61
Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 

provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)
S A 69.21 kons.

5.2.62 Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) V, S A 68.19 kons.

5.2.63 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) V, S A 39.38 kons. V-881 

5.2.64 Radiologo (teikiama suaugusiesiems) S A 46.20 kons. V-881 

5.2.65 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) V A 60.49 kons. V-881 

5.2.66 Reumatologo S A 51.99 kons. V-611 
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5.2.67

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)

S A 69.21 kons. V-611 

5.2.68 Širdies chirurgo V, S A 39.38 kons.

5.2.69 Urologo S A 39.38 kons. V-453 

5.2.70

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 

ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir 

(ar) ligacija)

S A 55.13 kons. V-453 

5.2.71 Vaikų alergologo V A 51.99 kons.

5.2.72 Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) V A 69.21 kons.

5.2.73 Vaikų chirurgo V A 39.38 kons.

5.2.74

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)

V A 55.13 kons.

5.2.75 Vaikų endokrinologo V A 51.99 kons. V-440 

5.2.76
Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) 

hormoninis tyrimas)
V A 69.21 kons. V-440 

5.2.77 Vaikų ftiziatro V A 39.38 kons.

5.2.78 Vaikų gastroenterologo V A 51.99 kons.

5.2.79 Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) V A 69.21 kons.

5.2.80 Vaikų hematologo V A 51.99 kons.

5.2.81 Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) V A 69.21 kons.

5.2.82 Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo V A 39.38 kons.

5.2.83 Vaikų kardiologo V A 51.99 kons.

5.2.84
Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis 

ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)
V A 69.21 kons.

5.2.85 Vaikų ligų gydytojo V A 39.38 kons.

5.2.86 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) V A 53.32 kons.

5.2.87 Vaikų nefrologo V A 51.99 kons.

5.2.88 Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) V A 69.21 kons.

5.2.89 Vaikų neurochirurgo V A 39.38 kons.

5.2.90 Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) V A 53.32 kons.

5.2.91 Vaikų neurologo V A 51.99 kons. V-441 

5.2.92
Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) 

neurosonografija)
V A 69.21 kons. V-441 

5.2.93 Vaikų odontologo V A 51.99 kons. V-462 

5.2.94 Vaikų oftalmologo V A 39.38 kons. V-986 

5.2.95

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) ir (ar) 

elektroretinografijos tyrimas)

V A 55.13 kons. V-986 

5.2.96 Vaikų ortopedo traumatologo V A 39.38 kons.

5.2.97

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)

V A 55.13 kons.

5.2.98 Vaikų pulmonologo V A 51.99 kons.

5.2.99
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)
V A 69.21 kons.

5.2.100 Vaikų reumatologo V A 51.99 kons. V-611 

5.2.101

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)

V A 69.21 kons. V-611 

5.2.102 Vaikų urologo V A 51.99 kons. V-453 
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5.2.103

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

(ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija)

V A 69.21 kons. V-453 

5.2.104 Veido ir žandikaulių chirurgo V, S A 51.99 kons.

5.2.105 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) S A 53.32 kons.

5.3 Genetikos paslaugos

5.3.1 Gydytojo genetiko konsultacija V, S A 28.22 kons. V-1458 

5.3.2
Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas  (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Pirmąjį genetinių tyrimų sąrašą
V, S A 192.67 kons. V-1458 

5.3.3
Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas  (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Antrąjį genetinių tyrimų sąrašą
V, S A 404.13 kons. V-1458 

5.3.4

Gydytojo genetiko arba gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) neinvazinis (-

iai) genetinis (-iai) tyrimas   (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Trečiąjį 

genetinių tyrimų sąrašą

V, S A 103.09 kons. V-1458 

5.3.5
Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) vaisiaus audinių genetinis (-iai) tyrimas (-ai), 

įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Ketvirtąjį genetinių tyrimų sąrašą
V, S A 439.21 kons. V-1458 

5.4 Priklausomybės ligų gydymo paslaugos

5.4.1 Pakaitinio gydymo paslauga V, S A 174.87 kons. 329

5.4.2 Pakaitinio gydymo paslauga, kai pacientas praėjusį mėnesį buvo gydytas metadonu mažiau nei 15 kalendorinių dienų V, S A 87.44 kons. 329

5.4.3 Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga V, S A 40.77 kons. 329

5.4.4
Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga, kai pacientas praėjusį mėnesį psichikos sveikatos centre buvo 

gydytas metadonu mažiau nei 15 kalendorinių dienų
V, S A 20.39 kons. 329

5.4.5 Gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas V, S A 23.02 kons. V-1496 

5.4.6 Gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) V, S A 32.70 kons. V-1496 

5.4.7 Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas V A 23.02 kons. V-1496 

5.4.8
Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas (kai atliekamas pirminis 

psichologinis ištyrimas)
V A 32.70 kons. V-1496 

5.5 Gydytojų specialistų konsultacijos, į kurias įeina ir paciento, sergančio lėtine liga, mokymas

5.5.1 Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas S A 39.25 kons. V-1330 

5.5.2
Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas 

bei išsamus paciento ištyrimas
S A 99.04 kons. V-1330 

5.6 Odontologijos paslaugos

5.6.1 Gydytojo vaikų odontologo išplėstinė konsultacija V A 155.88 kons. V-468 

5.6.2 Gydytojo odontologo V, S A 23.02 kons. V-462 

5.7 Radiologijos paslaugos, kai atliekami branduolinės medicinos tyrimai

5.7.1 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas V, S A 89.03 kons.

5.7.2 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant MIBI V, S A 106.57 kons.

5.7.3 Radiologo konsultacija, kai atliekamas inkstų dinaminės scintigrafijos tyrimas V, S A 115.56 kons.

5.7.4 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant I-131 natrio jodidą V, S A 238.66 kons.

5.7.5 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant HSA nanokoloidą V, S A 292.27 kons.

5.7.6 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant somatostatino analogą V, S A 525.22 kons.

5.7.7 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant jodo I-123 MIBG D V, S A 974.04 kons.

5.7.8 Radiologo konsultacija, kai atliekamas scintigrafijos tyrimas, naudojant monokloninius antikūnus V, S A 1,080.33 kons.

5.8 Radiologo ar onkologo radioterapeuto konsultacijos, kai taikomas gydymas radiofarmakologiniu preparatu

5.8.1 Radiologo konsultacija, kai taikomas gydymas I-131 natrio jodidu V, S A 238.66 kons.

5.8.2 Onkologo radioterapeuto konsultacija, kai taikomas gydymas I-131 natrio jodidu V, S A 244.46 kons.

5.8.3 Radiologo konsultacija, kai taikomas gydymas stroncio Sr-89 chloridu V, S A 1,778.95 kons.

5.8.4 Onkologo radioterapeuto konsultacija, kai taikomas gydymas stroncio Sr-89 chloridu V, S A 1,784.78 kons.

5.9 Kitos specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

5.9.1 Gydytojo geriatro (kai atliekamas išsamusis geriatrinis tyrimas) S A 32.70 kons. V-912 

5.9.2 Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacija pacientui, kuriam namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija V, S A 193.01 kons. V-149
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5.9.3 Nuotolinė gydytojo specialisto konsultacija V, S A 15.68 kons. V-2569 

5.9.4 Išplėstinė vaikų ir paauglių psichikos specialistų konsultacija V A 175.06 kons. 730

5.9.5 Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija V A 60.28 kons. 728

5.9.6
Kardiologo konsultacija, kai atliekamas farmakologinis krūvio mėginys su Adenozinu, atliekant miokardo perfuzijos 

scintigrafijos ar magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą
V, S A 77.52 kons.

Scintigrafijos ar magnetinio rezonanso tyrimo 

išlaidos apmokamos atskirai

5.9.7
Kardiologo konsultacija, kai atliekamas farmakologinis krūvio mėginys su Regadenozonu, atliekant miokardo perfuzijos 

scintigrafijos ar magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą
V, S A 133.11 kons.

1.  Scintigrafijos ar magnetinio rezonanso tyrimo 

išlaidos apmokamos atskirai

2. Paslauga skiriama, jei pacientui dėl medicininių 

kontraindikacijų negali būti paskirta 9.16 

papunktyje nurodyta paslauga

5.9.8 Kompleksinė gydytojo reumatologo konsultacija I S A 239.43 kons. V-1127 

5.9.9 Kompleksinė gydytojo reumatologo konsultacija II S A 346.60 kons. V-1127 

5.9.10
Gydytojo nefrologo ar gydytojo vaikų nefrologo konsultacija, kai atliekama peritonine dialize gydomų pacientų 

stebėsena
V, S A 192.39 kons. V-661 

5.9.11
Gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai atliekami bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai (tarp 

jų ir pasėlio skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas)
V, S A 69.21 kons. V-1012

5.9.12 Skubiosiosios medicinos gydytojo paslauga V, S A 39.38 kons.

5.9.13

Skubiosiosios 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)

V, S A 55.13 kons.

5.9.14 Slaugos specialisto konsultacija, teikiama namuose pacientams, gydomiems peritonine dialize V, S A 51.30 kons. V-661 

5.9.15 Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga V A 23.02 kons.

5.9.16 Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga, kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas V A 32.70 kons.

5.9.17 Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija V A 29.17 kons. 730

5.10 Ambulatorinės specializuotos skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos

5.10.1
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo 

procedūros
V, S A 32.51 kons. V-430

5.10.2
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai atliekamos invazinės skausmo gydymo 

procedūros
V, S A 49.71 kons. V-430

5.10.3
Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama asmens sveikatos 

priežiūros specialistų komandos
V, S A 60.27 kons. V-430

5.10.4
Gydytojo ir slaugytojo ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama jo 

namuose
V, S A 137.39 kons.

Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės 

automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos ir 

vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir 

kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti 

sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų 

patvirtinimo“, sąnaudos.

V-430

5.10.5 Slaugytojo ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama jo namuose V, S A 70.66 kons.

Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės 

automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos ir 

vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir 

kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti 

sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų 

patvirtinimo“, sąnaudos

V-430

5.11 Psichoterapijos paslaugos



Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų rūšies pavadinimas
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Apmokėjimo 
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įsakymas, 

reglamentuojantis 

priemokos taikymą
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.11.1 Psichoterapinė konsultacija S A 23.02 kons. V-1292

5.11.2 Individualios ar šeimos psichoterapijos seansas S A 41.88 kons. V-1292

5.11.3 Grupinės psichoterapijos seansas S A 11.32 kons. V-1292

5.12 Pagalbinio apvaisinimo paslaugos

5.12.1 Akušerio ginekologo konsultacija, teikiama moteriai dėl pagalbinio apvaisinimo S A 284.58 kons. V-1452

5.12.2 Akušerio ginekologo konsultacija, teikiama vyrui dėl pagalbinio apvaisinimo S A 72.96 kons. V-1452

5.12.3 Akušerio ginekologo konsultacija, kai taikoma kontroliuojamoji kiaušidžių stimuliacija S A 57.99 kons. V-1452

5.13 Gydytojo specialisto V, S A 12.52 kons. 301

5.14 Kalbos korekcija V, S A 18.21 pas. 132

5.15 Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis

5.15.1 Vieno nuolatinio krūminio danties dengimas silantais V A 10.89 pas. V-713

5.15.2 Dviejų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 14.60 pas. V-713

5.15.3 Trijų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 18.21 pas. V-713

5.15.4 Keturių nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais V A 21.87 pas. V-713

5.16
Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų – fenilketonurijos, įgimtos hipotirozės, 

galaktozemijos ir įgimtos antinksčių hiperplazijos (adrenogenitalinio sindromo)
V A 17.38 pas. V-601



Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų rūšies pavadinimas
Vaikams /

suaugusiesiems1

Teikimo 

sąlygos2

Paslaugos 

bazinė kaina / 

skatinamojo 

priedo dydis 

(balais)

Lovadienio 

bazinė kaina 

(balais)

Kompensacinis 

priedas (eurais)

Apmokėjimo 

vienetas3 Pastaba

Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas, 

reglamentuojantis 

priemokos taikymą
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Dienos stacionaro paslaugos
6.1 Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare paslaugos

6.1.1 Diagnostika ir (ar) gydymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare V, S D 213.82 pas. V-1064 (2012-11-22)

6.1.2 Papildomas paciento apsilankymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare V, S D 27.35 pas. V-1064 (2012-11-22)

6.2 Dienos stacionaro geriatrijos paslauga S D 31.60 pas. V-660

6.3 Dienos stacionaro paslaugos, teikiamos vaikams ir suagusiesiems

6.3.1 Dienos stacionaro paslauga I V, S D 42.73 pas. V-660

6.3.2 Dienos stacionaro paslauga II V D 47.22 pas. V-660

6.3.3 Dienos stacionaro paslauga III V, S D 81.73 pas. V-660

6.3.4 Dienos stacionaro paslauga IV V, S D 107.06 pas. V-660

6.3.5 Dienos stacionaro paslauga V V, S D 124.69 pas. V-660

6.3.6 Dienos stacionaro paslauga VI V, S D 151.99 pas. V-660

6.3.7 Dienos stacionaro paslauga VII V, S D 170.76 pas. V-660

6.3.8 Dienos stacionaro paslauga VIII V, S D 303.96 pas. V-660

6.3.9 Dienos stacionaro paslauga IX V, S D 319.20 pas. V-660

6.3.10 Dienos stacionaro paslauga X S D 33.42 pas. V-660

6.3.11 Dienos stacionaro paslauga XI S D 182.84 pas. V-660

6.3.12 Dienos stacionaro paslauga XII V, S D 222.03 pas. V-660

6.4 DPV dienos stacionaro paslaugos

6.4.1 DPV dienos stacionaro paslauga A V, S D 243.71 pas. V-149

6.4.2 DPV dienos stacionaro paslauga B V, S D 209.72 pas. V-149

6.5 Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugos teikiamos dienos stacionare

6.5.1 Koronarografija ir (be) ventrikulografija (-os) S D 989.29 pas. V-833

6.5.2 Frakcijinis vainikinių arterijų kraujotakos rezervo tyrimas S D 2,449.43 pas. V-833

6.5.3 Intravaskulinis ultragarsinis vainikinių arterijų tyrimas S D 2,763.29 pas. V-833

6.5.4 Endomiokardo biopsija S D 1,405.40 pas. V-833

6.5.5 Pulmoangiografija S D 915.28 pas. V-833

6.5.6 Širdies ertmių manometrija ir oksigenometrija S D 985.58 pas. V-833

6.5.7 Paprasta perkutaninė koronarinė intervencija S D 2,744.89 pas. V-833

6.5.8 Sudėtinga perkutaninė koronarinė intervencija S D 5,305.89 pas. V-833

6.6 Kataraktos operacija, atliekama ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos ar fakoemulsifikacijos metodais S D 493.02 pas. 624

6.7 Nėštumo patologijos dienos stacionaro paslauga V, S D 33.30 pas. V-541

6.8 Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugos

6.8.1 ODS paslauga, kai į užpakalinę akies kamerą suleidžiamas centralizuotai apmokamas vaistinis preparatas V, S D 158.17 pas.

Į paslaugos kainą įskaičiuotos optinės koherentinės 

tomografijos tyrimo sąnaudos, bet neįskaičiuotos 

vaistinio preparato, kurio įsigijimo išlaidos 

kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis 

centralizuotai apmokamiems vaistiniams 

preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms 

įsigyti, sąnaudos

V-526

6.8.2 ODS paslauga, kai į užpakalinę akies kamerą suleidžiamas vaistinis preparatas V, S D 178.96 pas.
Į paslaugos kainą įskaičiuotos vaistinio preparato ir 

optinės koherentinės tomografijos tyrimo sąnaudos
V-526
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6.9 Onkologijos dienos stacionaro paslaugos

6.9.1 Onkologijos dienos stacionaro paslauga I V, S D 102.74 pas.

Į paslaugos kainą neįskaičiuotos vaistinių preparatų, 

kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis, skirtomis centralizuotai apmokamiems 

vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos 

priemonėms įsigyti, bei vaistinių preparatų, įrašytų į 

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą 

(A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. 

įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų 

sąrašų patvirtinimo“, sąnaudos

V-1173

6.9.2 Onkologijos dienos stacionaro paslauga II V, S D 252.25 pas. V-1173

6.10 Pagalbinio apvaisinimo paslaugos

6.10.1
Pagalbinis apvaisinimas ne moters kūne savaiminio apvaisinimo būdu (IVF)/ Intracitoplazminė spermatozoido injekcija 

(ICSI)
S D 882.13 pas. V-1452

6.10.2
Pagalbinis apvaisinimas ne moters kūne savaiminio apvaisinimo būdu (IVF)/ Intracitoplazminė spermatozoido injekcija 

(ICSI), kai kiaušidžių punkcijos metu negaunama kokybiškų moteriškų lytinių ląstelių
S D 264.64 pas. V-1452

6.10.3
Pagalbinis apvaisinimas ne moters kūne savaiminio apvaisinimo būdu (IVF)/ Intracitoplazminė spermatozoido injekcija 

(ICSI), kai negaunama embrionų arba gautas embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) nesivysto
S D 705.71 pas. V-1452

6.10.4 Vyriškų lytinių ląstelių paėmimas iš sėklidžių ir jų apdorojimas (TESA) S D 255.76 pas. V-1452

6.10.5
Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI), kai naudojamos lytinių ląstelių banke saugomos moteriškos lytinės 

ląstelės
S D 1,078.15 pas. V-1452

6.10.6 Lytinių ląstelių banke saugomų embrionų paruošimo ir perkėlimo į moters kūną paslauga S D 453.90 pas. V-1452

6.11 Psichoterapijos dienos stacionaro paslauga S D 61.60 pas.

Į bazinę kainą neįskaičiuotos paslaugos teikimo 

metu naudojamų vaistinių preparatų, kurių 

įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto 

lėšomis, skirtomis centralizuotai apmokamiems 

vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos 

priemonėms įsigyti, vaistinių preparatų, įrašytų į 

Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą 

(A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B 

sąrašą), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų 

patvirtinimo“, sąnaudos

V-570

6.12 Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos

6.12.1 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga I V, S D 35.58 pas.

Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės 

automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos bei 

vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir 

kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti 

sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų 

patvirtinimo“, sąnaudos

V-430

6.12.2 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga II V, S D 74.08 pas. V-430

6.12.3 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga III V, S D 81.42 pas. V-430

6.12.4 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga IV V, S D 91.94 pas. V-430

6.12.5 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga V V, S D 111.15 pas. V-430

6.12.6 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VI V, S D 138.48 pas. V-430
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6.12.7 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VII V, S D 166.14 pas.

Į paslaugos bazinę kainą neįskaičiuotos išorinės 

automatinės infuzinės pompos nuomos išlaidos bei 

vaistinių preparatų, įrašytų į Ligų ir 

kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti 

sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 

49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų 

patvirtinimo“, sąnaudos

V-430

6.12.8 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga VIII V, S D 304.22 pas. V-430

6.12.9 Dienos stacionaro specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga IX V, S D 931.10 pas. V-430

6.13 Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugos

6.13.1 2D spindulinė terapija V, S D 30.85 pas. V-1167

6.13.2 Paruošimas 3D konforminei spindulinei terapijai V, S D 330.53 pas. V-1167

6.13.3 3D konforminės spindulinės terapijos procedūra V, S D 28.11 pas. V-1167

6.13.4 Paruošimas moduliuojamo intensyvumo spindulinei terapijai V, S D 450.29 pas. V-1167

6.13.5 Moduliuojamo intensyvumo spindulinės terapijos procedūra V, S D 44.06 pas. V-1167

6.13.6 Brachiterapija, kai naudojamas iridžio šaltinis V, S D 350.88 pas. V-1167

6.13.7 Brachiterapija, kai naudojamas kobalto šaltinis V, S D 310.45 pas. V-1167

6.14 Suaugusiųjų psichiatrija S D 42.27 pas. 256

6.15 Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos V D 66.05 pas. 730

6.16 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslaugos

6.16.1 VRSAR dienos stacionaro paslauga (vaiko raida A) V D 60.28 pas. 728

6.16.2 VRSAR dienos stacionaro paslauga (vaiko raida B) V D 71.11 pas. 728

7 Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos
7.1 Skubioji medicinos pagalba I V, S A 23.02 pas. V-1073

7.2 Skubioji medicinos pagalba II V, S A 39.38 pas. V-1073

7.3 Skubioji medicinos pagalba III V, S A 21.54 pas. V-1073

7.4 Skubioji medicinos pagalba IV V, S A 48.59 pas. V-1073

7.5 Skubioji medicinos pagalba IV1 V, S A 48.59 pas. V-1073

7.6 Skubioji medicinos pagalba V V, S A 59.32 pas. V-1073

7.7 Skubioji medicinos pagalba VI V, S A 77.23 pas. V-1073

7.8 Skubioji medicinos pagalba VII V, S A 240.62 pas. V-1073

7.9 Skubioji medicinos pagalba VIII V, S A 68.48 pas. V-1073

8 Stebėjimo paslaugos
8.1 Stebėjimo paslauga V, S A 134.54 pas. V-1111

9 Ambulatorinės chirurgijos paslaugos
9.1 Ambulatorinė chirurgija I V, S A 56.33 pas. V-754

9.2 Ambulatorinė chirurgija II V, S A 82.58 pas. V-754

9.3 Ambulatorinė chirurgija III V, S A 111.56 pas. V-754

9.4 Ambulatorinė chirurgija IV V, S A 296.05 pas. V-754

10 Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
10.1 Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

10.1.1 Asmens, slaugančio vaiką (-us), išlaikymas S S 15.34 lov.
Į bazinę kainą įskaičiuotos asmens maitinimo ir 

nakvynės paslaugų išlaidos
329

10.1.2 Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas V, S S 50.05 lov. 256

10.1.3 Suaugusiųjų specialioji psichiatrija S S 75.32 lov. 256

10.1.4 Vaikų ir paauglių specialioji psichiatrija V S 75.32 lov. V-36 

10.1.6 Tuberkuliozė II-1 V, S S 69.52 lov. V-1012

10.1.8 Tuberkuliozė II-3 V, S S 57.83 lov. V-1012

10.1.9 Tuberkuliozė II-4 V, S S 84.59 lov. V-1012

10.1.10 Tuberkuliozė I-1 V S 49.56 lov. V-1012

10.1.12 Stacionarinis priklausomybės ligų gydymas pagal Minesotos programą S S 66.43 lov. V-2133 

10.2 Aktyviojo gydymo atvejo bazinė kaina V, S S 877.27 atv. V-1118
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11 Brangieji tyrimai
11.1 Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija

11.1.1
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės 

srities tyrimas
V, S A, S 45.54 25.93 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.1.2
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių 

tyrimas
V, S A, S 66.46 5.01 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.1.3
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių tyrimas
V, S A, S 97.85 tyr.

Į  bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina
V-304

11.2
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės

11.2.1
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą
V, S A, S 45.54 25.93 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.2.2
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą
V, S A, S 66.46 5.01 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.2.3
Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą
V, S A, S 97.85 tyr.

Į  bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina
V-304

11.3 Kompiuterinės tomografijos angiografija V, S A, S 285.91 tyr.
Į bazinę kainą yra įskaičiuota vienkartinių medicinos 

pagalbos priemonių ir kontrastinių medžiagų kaina
V-304

11.4 Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo)

11.4.1
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities 

tyrimas
V, S A, S 47.09 57.92 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.4.2
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių 

tyrimas
V, S A, S 71.33 33.68 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.4.3
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių 

sričių tyrimas
V, S A, S 114.05 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.5
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės

11.5.1
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą
V, S A, S 47.09 57.92 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.5.2
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą
V, S A, S 71.33 33.68 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.5.3
Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos 

priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą
V, S A, S 114.05 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304
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11.6
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija

11.6.1
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas
V, S A, S 60.17 74.01 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.6.2
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas
V, S A, S 91.15 43.03 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.6.3
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas
V, S A, S 145.73 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.7
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai naudojamos teleradiologijos priemonės

11.7.1

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities 

tyrimą

V, S A, S 60.17 74.01 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.7.2

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių 

tyrimą

V, S A, S 91.15 43.03 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.7.3

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių 

sričių tyrimą

V, S A, S 145.73 tyr.

Į bazines kainas neįskaičiuota kontrastinių 

medžiagų kaina. Kompensacinis priedas 

pridedamas prie šio tyrimo bazinės kainos (eurais)

V-304

11.8 Magnetinio rezonanso angiografija V, S A, S 287.54 tyr.
Į bazinę kainą yra įskaičiuota vienkartinių medicinos 

pagalbos priemonių ir kontrastinių medžiagų kaina
V-304

11.9 Pozitronų emisijos tomografijos tyrimai

11.9.1
Pozitronų emisijos tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimas, atliekamas naudojant fluorodeoksigliukozę 

(18F)
V, S A 1,588.79 tyr. V-304

11.9.2
Pozitronų emisijos tomografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimas, atliekamas naudojant somatostatinų analogus, 

žymėtus radioaktyviuoju galiu (68Ga DOTA peptidais)
V, S A 1,964.23 tyr. V-304

11.10 Hematologijos genetiniai tyrimai

11.10.1 Pirminis imunotipavimo tyrimas V, S A 686.58 tyr. V-304

11.10.2 Pakartotinis imunotipavimo tyrimas V, S A 307.61 tyr. V-304

11.10.3 Genetinis tyrimas V, S A 731.33 tyr. V-304

11.10.4 Kraujo krešėjimo veiksnių tyrimas V, S A 349.90 tyr. V-304

11.11 Hepatito C diagnostikos tyrimai

11.11.1 Hepatito C viruso genotipo nustatymo tyrimas V, S A 88.07 tyr. V-304

11.11.2 Kiekybinis hepatito C viruso RNR nustatymo tyrimas V, S A 49.29 tyr. V-304

11.12 Žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėsenos tyrimai

11.12.1 Žmogaus imunodeficito viruso plazmos RNR nustatymo tyrimas V, S A 131.17 tyr. V-304

11.12.2 CD4 ląstelių kiekio nustatymo tyrimas V, S A 52.53 tyr. V-304

11.12.3 Viruso jautrumo vaistams / genotipo nustatymo tyrimas V, S A 1,389.84 tyr. V-304

11.12.4 ŽLA-B 5701 nustatymo tyrimas V, S A 565.84 tyr. V-304

11.12.5
Kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais įvertinimas pagal gama interferono 

išskyrimą (atliekamas vykdant žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėseną)
V, S A 54.32 tyr. V-304

11.13 Genetiniai tyrimai

11.13.1
Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamo Brangiųjų genetinių tyrimų 

sąrašo pirmąją grupę
V, S A 649.89 tyr. V-304

11.13.2
Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamo Brangiųjų genetinių tyrimų 

sąrašo antrąją grupę
V, S A 1,175.39 tyr. V-304
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11.13.3
Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamo Brangiųjų genetinių tyrimų 

sąrašo trečiąją grupę
V, S A 3,235.39 tyr. V-304

11.13.4
Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamo Brangiųjų genetinių tyrimų 

sąrašo ketvirtąją grupę
V, S A 9,833.35 tyr. V-304

11.14 Epidermio augimo faktoriaus receptoriaus (EGFR) ištyrimas naviko audiniuose ir organizmo skysčiuose V, S A 236.72 tyr. V-304

11.15 Prosigna
TM

 genetinis krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimas V, S A 2,086.73 tyr. V-304

11.16 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimai, kai naudojami radiofarmakologiniai preparatai

11.16.1 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimas, kai naudojamas MIBI V, S A, S 146.29 tyr. V-304

11.16.2 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimas, kai naudojamas HSA nanokoloidas V, S A, S 311.20 tyr. V-304

11.16.3 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimas, kai naudojamas HM-PAO V, S A, S 891.22 tyr. V-304

11.16.4 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimas, kai naudojamas jodo I-123 MIBG D V, S A, S 916.56 tyr. V-304

11.16.5 Radionuklidinės kompiuterinės tomografijos tyrimas, kai naudojamas jodo I-123 jofluponas V, S A, S 2,117.14 tyr. V-304

11.17 Ultragarsinis tyrimas, kai naudojama kontrastinė medžiaga V, S A 164.41 tyr. V-304

11.18 Tuberkuliozės diagnostiniai tyrimai

11.18.1 Greitasis genetinis molekulinis tyrimas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui rifampicinui ištirti V, S A 89.25 tyr. V-304

11.18.2 Greitasis genetinis molekulinis tyrimas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui izoniazidui ištirti V, S A 187.16 tyr. V-304

11.18.3 Greitasis genetinis molekulinis tyrimas jautrumui antraeiliams vaistams nuo tuberkuliozės ištirti V, S A 194.46 tyr. V-304

11.18.4
Kraujo limfocitų atsako į stimuliaciją Mycobacterium tuberculosis antigenais įvertinimas pagal gama interferono 

išskyrimą (atliekamas diagnozuojant vaikų tuberkuliozę)
V A 54.32 tyr. V-304

12 Brangiosios procedūros
12.1 Hiperbarinė oksigenacija V, S A, S 34.23 sn. V-304

12.2 Gydomoji kraujo gravitacinė chirurgija V, S A, S 68.75 proc. V-304

12.3 Paprastoji hemodializė V, S A, S 178.84 proc. V-304

13 COVID-19 ligos diagnostikos paslaugos
13.1 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I V, S A, S 4.50 pas. V-383

13.2 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II V, S A, S 6.50 pas. V-383

13.3 COVID-19 ligos diagnostikos paslauga III V, S A, S 37.66 pas. V-383

14 Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos
14.1 Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją)

14.1.1 Suaugusiųjų ambulatorinė medicininė reabilitacija S A 29.19 aps. V-1738

14.1.2 Vaikų ambulatorinė medicininė reabilitacija V A 29.76 aps. V-1738

14.1.3 Ambulatorinė medicininė reabilitacija namuose V, S A 58.14 aps. V-1738

14.2 Stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją)

14.2.1 Tretinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (reabilitacija III) V, S S 124.44 lov. V-1738

14.2.2 Suaugusiųjų antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (reabilitacija II) S S 67.81 lov. V-1738

14.2.3 Vaikų antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (reabilitacija II) V S 69.02 lov. V-1738

14.2.4 Suaugusiųjų palaikomoji medicininė reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų S S 51.13 lov. V-1738

14.2.5
Vaikų palaikomoji medicininė reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų,  kraujo ir 

limfos ligų
V S 52.30 lov. V-1738

14.2.6 Vaikų palaikomoji medicininė reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo V S 44.80 lov. V-1738

14.2.7 Vaikų antirecidyvinis sanatorinis gydymas V S 34.46 lov. V-1738

14.3 Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos

14.3.1 Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija S S 67.81 lov. V-788

14.3.2 Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija S A 58.75 aps. V-788

14.3.3 Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija S A 58.75 aps. V-788

14.3.4 Vaikų ir paauglių stacionarinė psichosocialinė reabilitacija V S 67.81 lov. 730

14.3.5 Vaikų ir paauglių ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija V A 29.19 aps. 730

14.3.6 Vaikų ir paauglių ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija V A 29.19 aps. 730

14.4 Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

14.4.1
Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 5 individualios procedūros 

(kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos)
V, S A 34.15 pas. V-1738

14.4.2
Vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 10 individualių 

procedūrų (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos)
V, S A 68.30 pas. V-1738
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14.4.3
Didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 15 individualių procedūrų 

(kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos)
V, S A 102.45 pas. V-1738

14.4.4
Didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 20 individualių 

procedūrų (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos)
V, S A 136.59 pas. V-1738

14.4.5 Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 1 procedūra V, S A 6.82 pas. V-1738

14.4.6 Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 2 procedūros V, S A 13.66 pas. V-1738

14.4.7 Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 3 procedūros V, S A 20.48 pas. V-1738

14.4.8 Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 4 procedūros V, S A 27.32 pas. V-1738

14.4.9
Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei asmenų, kai atliekamos 5 grupinio 

užsiėmimo procedūros
V, S A 12.44 pas. V-1738

15 Ligų prevencijos programos paslaugos
15.1 Paslaugos, teikiamos pagal Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą

15.1.1 Informavimas apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką S A 2.71 pas. V-482

15.1.2
Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV 

rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas
S A 7.10 pas.

Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.3 AR ŽPV testo atlikimas S A 37.51 pas.

Į bazinę kainą yra įskaičiuota mėginio paėmimo 

rinkinio kaina ir tyrimams būtinų atlikti medicinos 

pagalbos priemonių išlaidos

V-482

15.1.4 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas S A 7.10 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.5 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas S A 10.88 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.6 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio skystojoje terpėje ištyrimas (kai AR ŽPV rezultatas teigiamas) S A 18.84 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.7 Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija S A 40.66 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.8
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija, ir gimdos kaklelio biopsija bei jos rezultatų 

įvertinimas
S A 40.66 pas.

Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.1.9 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimas S A 39.15 pas.
Į bazinę kainą yra įskaičiuotos tyrimams būtinų 

atlikti medicinos pagalbos priemonių išlaidos
V-482

15.2 Paslaugos, teikiamos pagal Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą

15.2.1 Informavimas apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką S A 2.71 pas. V-729

15.2.2 Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimas S A 4.39 pas. V-729

15.2.3 Mamogramų atlikimas S A 16.59 pas. V-729

15.2.4 Mamogramų vertinimas S A 15.39 pas. V-729

15.3 Paslaugos, teikiamos pagal Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą

15.3.1 Informavimas apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymas S A 23.06 pas. V-973

15.3.2 Urologo konsultacija ir priešinės liaukos biopsija S A 223.12 pas. V-973

15.4 Paslaugos, teikiamos pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą

15.4.1 Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas S A 14.19 pas. V-508

15.4.2 Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją S A 23.83 pas. V-508

15.4.3 Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija ir, jei reikia, paimama biopsijos medžiaga S A 75.89 pas. V-508
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15.4.4
Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija ir, jei reikia, paimama biopsijos medžiaga, taikant 

intraveninę nejautrą
S A 123.88 pas. V-508

15.4.5 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas S A 77.02 pas. V-508

15.5
Paslaugos, teikiamos pagal Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programą

15.5.1
Informavimas apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimas, pirminės prevencijos 

priemonių plano sudarymas ar siuntimas išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę
S A 28.80 pas. V-913

15.5.2 Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas S A 168.52 pas. V-913

16
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti bei tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 

išlaidoms kompensuoti

16.1
Europos Sąjungos apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba 

E112 formas, apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų
V, S A 19.97 aps. V-943

17 Transplantacijos programos paslaugos
17.1 Ragenos transplantacijos paslaugos

17.1.1 I. Pacientų atranka ragenos transplantacijai V, S A 83.16 pas. V-2

17.1.2 II. Recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas V, S A 69.22 pas. V-2

17.1.3 IV. Ragenos paėmimas V, S S 367.25 pas.

Vienos ragenos paėmimas. Į IV ragenos 

transplantacijos etapo bazinę kainą įskaičiuotos V 

ragenos transplantacijos etapo Ragenos ištyrimas, 

apdorojimas, laikymas, paskirstymas išlaidos

V-2

17.1.4 VI. Recipientų atranka ir recipiento parinkimas ragenos transplantacijos operacijai V, S A 61.04 pas. V-2

17.1.5 VII. Recipiento paruošimas ragenos transplantacijai V, S S 389.36 pas. V-2

17.1.6 VIII. Ragenos transplantacijos operacija V, S S 902.27 pas. V-2

17.1.7 IX. Keratoprotezo kartu su ragena transplantacijos operacija V, S S 7,322.78 pas.
Į bazinę kainą įskaičiuota keratoprotezo ir 

glaukominio drenažinio (reguliuojamo) šunto kaina
V-2

17.1.8 X. Recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos operacijos V, S S 1,440.33 pas. V-2

17.1.9 XI. Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos operacijos V, S A 90.03 pas. V-2

17.1.10 XII. Ragenos atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos V, S S 1,893.14 pas. V-2

17.2 Širdies transplantacijos paslaugos

17.2.1 I. Pacientų atranka širdies transplantacijai V, S S 1,610.83 pas. V-1060

17.2.2 II. Recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas V, S A 144.22 aps. V-1060

17.2.3 III. Recipiento atranka, ištyrimas ir paruošimas širdies transplantacijai V, S S 404.28 pas. V-1060

17.2.4 IV. PIMAKP prijungimo operacija V, S S 8,700.65 pas. Į kainą neįskaičiuota dirbtinio skilvelio kaina V-1060

17.2.5 IV. I. PIMAKP, vidinis dirbtinis širdies skilvelis V, S S 124,448.58 priem.
Vieneto kaina. Įskaičiuotos techninio aptarnavimo 

sąnaudos
V-1060

17.2.6 IV. II. PIMAKP, išorinis dirbtinis širdies skilvelis V, S S 71,383.81 priem.
Vieneto kaina. Įskaičiuotos techninio aptarnavimo 

sąnaudos
V-1060

17.2.7 V. Gydymas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje po PIMAKP prijungimo V, S S 22,403.94 pas. V-1060

17.2.8 VI. Gydymas širdies chirurgijos skyriuje po PIMAKP prijungimo V, S S 3,917.69 pas. V-1060

17.2.9 VII. Periodinis recipiento stebėjimas po PIMAKP prijungimo V, S A 630.68 pas. V-1060

17.2.10 VIII. Recipiento su PIMAKP gydymas dėl infekcinių susirgimų V, S S 5,111.26 pas. V-1060

17.2.11 X. Donoro širdies paėmimo operacija V, S S 2,450.10 pas. V-1060

17.2.12 XI. Širdies transplantacijos operacija V, S S 9,397.19 pas. V-1060

17.2.13 XII. Gydymas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje po širdies transplantacijos V, S S 25,249.81 pas. V-1060

17.2.14 XIII. Gydymas širdies chirurgijos skyriuje po širdies transplantacijos V, S S 9,111.30 pas. V-1060

17.2.15 XIV. Recipiento ambulatorinis stebėjimas po širdies transplantacijos V, S S 240.96 pas. V-1060

17.2.16 XV. Imunosupresuotiesiems recipientams būdingų infekcijų gydymas po širdies transplantacijos V, S S 12,901.63 pas. V-1060

17.2.17 XVI. Širdies transplantato atmetimo diagnostika V, S S 2,177.69 pas.
Įskaičiuotas trumpalaikis (3 d.) pulsterapijos 

kortikosteroidų kursas
V-1060

17.2.18 XVII. Recipientų gydymas, nustačius transplantato atmetimą V, S A 13,446.74 pas. V-1060

17.3 IX. Recipiento ambulatorinis stebėjimas po širdies ir plaučių komplekso transplantacijos V, S A 422.06 aps. V-1045

17.4 IX. Recipiento ambulatorinis stebėjimas po plaučių transplantacijos V, S A 343.70 aps. V-1046

17.5 Kepenų transplantacija

17.5.1 I. Pacientų atranka kepenų transplantacijai V, S S 2,772.21 pas. V-47
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17.5.2 II. Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas V, S A 88.45 pas. V-47

17.5.3 III. Potencialaus recipiento paruošimas gyvo/mirusio donoro kepenų transplantacijai V, S S 765.28 pas. V-47

17.5.4 IV. Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas V, S S 436.00 pas. V-47

17.5.5 VI.I. Gyvo donoro kepenų paėmimo operacija V, S S 4,061.92 pas. V-47

17.5.6 VI.II. Mirusio donoro kepenų paėmimo operacija V, S S 4,312.84 pas. V-47

17.5.7 VI.III. Mirusio multiorganinio donoro kepenų paėmimo operacija V, S S 3,324.98 pas. V-47

17.5.8 VII. Kepenų transplantacijos operacija V, S S 9,362.58 pas. V-47

17.5.9 VIII.I. Recipiento gydymas ir ištyrimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje po kepenų transplantacijos V, S S 28,551.74 pas. V-47

17.5.10 VIII.II. Recipiento gydymas ir ištyrimas abdominalinės chirurgijos skyriuje po kepenų transplantacijos V, S S 3,272.25 pas. V-47

17.5.11 VIII.III. Recipiento gydymas ir ištyrimas gastroenterologijos skyriuje po kepenų transplantacijos V, S S 4,433.14 pas. V-47

17.5.12
IX.I. Įvadinis imunosupresinis gydymo kursas taikytas pirmą mėnesį po kepenų transplantacijos (tos pačios 

hospitalizacijos metu)
V, S S 5,516.51 pas. V-47

17.5.13
IX.II. Įvadinis imunosupresinis gydymo kursas taikytas antrą mėnesį po kepenų transplantacijos (tos pačios 

hospitalizacijos metu)
V, S S 1,795.42 pas. V-47

17.5.14 IX.III. Įvadinis imunosupresinis gydymo kursas taikytas pakartotinės hospitalizacijos po kepenų transplantacijos metu V, S S 2,789.01 pas. V-47

17.5.15 X. Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po kepenų transplantacijos V, S A 167.90 pas. V-47

17.5.16 XI. Recipiento gydymas stacionare po kepenų transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų V, S S 8,457.55 pas. V-47

17.5.17 XII. Recipiento gydymas stacionare po kepenų transplantacijos dėl kitų priežasčių V, S S 883.65 pas. V-47

17.5.18 XIII. Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po kepenų transplantacijos V, S S 3,993.32 pas. V-47

17.5.19 XIV. Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po kepenų transplantacijos V, S S 24,318.57 pas. V-47

17.5.20 XV. Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po kepenų transplantacijos V, S S 4,508.61 pas. V-47

17.5.21 XVI.I. Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu V, S S 19,381.79 pas. V-47

17.5.22 XVI.II. Virusinio hepatito B gydymas stacionare po kepenų transplantacijos V, S S 39,183.70 pas. V-47

17.5.23
XVI.III. Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po kepenų transplantacijos kitų kepenų transplatacijos 

etapų metu
V, S A, S 3,876.36 pas. V-47

17.5.24 XVI.IV. Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po kepenų transplantacijos V, S S 4,100.84 pas. V-47

17.6 Inksto transplantacija

17.6.1 I. Pacientų atranka inksto transplantacijai V, S A 536.94 pas. V-381

17.6.2 II. Periodinis recipiento ambulatorinis ištyrimas V, S A 58.17 pas. V-381

17.6.3 III.I.I. Recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai V, S A 498.96 pas. V-381

17.6.4
III.I.II. Recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento 

kraujo grupėms
V, S A 864.30 pas. V-381

17.6.5 III.II. Recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai V, S S 957.06 pas. V-381

17.6.6 IV.I.I. Recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui V, S S 420.61 pas. V-381

17.6.7 IV.I.II. Recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją vidutinės / didelės rizikos recipientui V, S S 3,847.99 pas. V-381

17.6.8 IV.II.I. Recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui V, S S 223.53 pas. V-381

17.6.9 IV.II.II. Recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją vidutinės / didelės rizikos recipientui V, S S 3,457.67 pas. V-381

17.6.10
IV.III.I. Pradinis recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamoms donoro ir 

recipiento kraujo grupėms
V, S S 3,996.05 pas. V-381

17.6.11
IV.III.II. Galutinis recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamoms donoro ir 

recipiento kraujo grupėms
V, S S 26,027.95 pas. V-381

17.6.12 IV.IV. Sensitizuoto recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją V, S S 33,739.78 pas. V-381

17.6.13 V.I. Potencialaus gyvo donoro pirminė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina) V, S A 506.65 pas. V-381

17.6.14 V.II. Potencialaus gyvo donoro antrinė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina) V, S A 314.37 pas. V-381

17.6.15 VII.I. Gyvo donoro inksto paėmimo operacija V, S S 3,295.19 pas. V-381

17.6.16 VII.II.I. Mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant imersijos būdu V, S S 3,206.28 pas. V-381

17.6.17 VII.II.II. Mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant perfuzijos būdu V, S S 4,881.51 pas. V-381

17.6.18 IX. Gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijos operacija V, S S 1,837.71 pas. V-381

17.6.19 X.I. Įprastos rizikos recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po inksto transplantacijos V, S S 5,178.71 pas. V-381

17.6.20 X.II. Vidutinės rizikos  recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po inksto transplantacijos V, S S 8,305.17 pas. V-381

17.6.21 X.III. Didelės rizikos  recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po inksto transplantacijos V, S S 23,259.25 pas. V-381
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17.6.22 XI. Recipiento ambulatorinis stebėjimas po inksto transplantacijos V, S A 273.66 aps. V-381

17.6.23 XII. Transplantuoto inksto biopsija, vykdoma pagal protokolą V, S S 545.71 pas. V-381

17.6.24
XIII.I. Lengvo / vidutinio laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po inksto transplantacijos diagnostika ir gydymas 

stacionare
V, S S 3,728.93 pas. V-381

17.6.25 XIII.II. Sunkaus laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po inksto transplantacijos diagnostika ir gydymas stacionare V, S S 14,128.83 pas. V-381

17.6.26 XIV.I. Citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas stacionare po inksto transplantacijos V, S S 5,857.45 pas. V-381

17.6.27 XIV.II. Atsparios citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas stacionare po inksto transplantacijos V, S S 26,416.95 pas. V-381

17.6.28 XV. Recipiento gydymas stacionare po inksto transplantacijos dėl kitų su inksto transplantacija susijusių priežasčių V, S S 3,575.09 pas. V-381

17.7 Kasos ir inksto komplekso transplantacija

17.7.1 VII. Kasos ir inksto komplekso paėmimo operacija V, S S 3,694.17 pas. V-1064 (2014-10-13)

17.7.2 IX. Kasos ir inksto komplekso transplantacijos operacija ir pakartotinės operacijos V, S S 4,562.31 pas. V-1064 (2014-10-13)

17.8 Alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija  (ALOKKLT)

17.8.1 I a. Giminingo donoro kraujodaros kamieninių ląstelių donacija V, S S 3,107.72 pas. V-965

17.8.2 I b-1. Negiminingo donoro paieška V, S S 8,857.84 pas. V-965

17.8.3 I b-2. Negiminingo donoro kamieninių kraujodaros ląstelių donacija V, S S 33,586.45 pas. V-965

17.8.4
II. Recipiento kondicionavimas, donoro kraujodaros kamieninių ląstelių infuzija į recipiento veną, pradinis laikotarpis 

po ALOKKLT (pirmosios 100 dienų), kai reikia hospitalizuoti recipientą (suaugusiesiems)
S S 132,844.21 pas. V-965

17.8.5
II. Recipiento kondicionavimas, donoro kraujodaros kamieninių ląstelių infuzija į recipiento veną, pradinis laikotarpis 

po ALOKKLT (pirmosios 100 dienų), kai reikia hospitalizuoti recipientą  (vaikams)
V S 132,778.81 pas. V-965

17.8.6 III. ALOKKLT ambulatorinis etapas V, S A 4,323.41 pas. V-965

17.8.7 IV. Vėlyvųjų komplikacijų po ALOKKLT, dėl kurių būtina recipientą hospitalizuoti, gydymas (suaugusiesiems) S S 71,516.62 pas. V-965

17.8.8 IV. Vėlyvųjų komplikacijų po ALOKKLT, dėl kurių būtina recipientą hospitalizuoti, gydymas (vaikams) V S 69,119.86 pas. V-965

17.9 Autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija (AUTOKKLT)

17.9.1 I. Kamieninių ląstelių mobilizacija, surinkimas (stacionare), užšaldymas ir laikymas (suaugusiesiems) S S 10,618.64 pas. V-965

17.9.2 I. Kamieninių ląstelių mobilizacija, surinkimas (stacionare), užšaldymas ir laikymas (vaikams) V S 9,638.50 pas. V-965

17.9.3
II. Recipiento kondicionavimas, kraujodaros kamieninių ląstelių infuzija į recipiento veną, pradinis laikotarpis po 

AUTOKKLT (pirmos 45 dienos stacionare), kai būtina hospitalizuoti recipientą (suaugusiesiems)
S S 46,373.52 pas. V-965

17.9.4
II. Recipiento kondicionavimas, kraujodaros kamieninių ląstelių infuzija į recipiento veną, pradinis laikotarpis po 

AUTOKKLT (pirmos 45 dienos stacionare), kai būtina hospitalizuoti recipientą (vaikams)
V S 44,923.73 pas. V-965

17.9.5 III. AUTOKKLT ambulatorinis etapas V, S A 2,387.62 pas. V-965

17.9.6 IV. Vėlyvųjų komplikacijų po AUTOKKLT, dėl kurių būtina recipientą hospitalizuoti, gydymas (suaugusiesiems) S S 43,998.88 pas. V-965

17.9.7 IV. Vėlyvųjų komplikacijų po AUTOKKLT dėl kurių būtina recipientą hospitalizuoti, gydymas (vaikams) V S 43,888.29 pas. V-965

17.10 Vieno negiminingo donoro, įtraukto į Lietuvos negiminingų donorų registrą, tyrimas V, S A 396.10 pas. V-965

18 Potencialaus donoro paruošimo paslaugos
18.1 Potencialaus donoro identifikavimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S S 728.25 pas. V-7

18.2 Potencialaus donoro infekcijų žymenų ištyrimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S A 516.75 pas. V-7

18.3 Potencialaus donoro infekcijų žymenų ištyrimas, jei nustatyta negrįžtamai nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas V, S A 516.75 pas. V-7

18.4 Potencialaus donoro imunologinis ištyrimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S A, S 431.24 pas. V-7

18.5 Potencialaus donoro imunologinis ištyrimas, jei nustatyta negrįžtamai nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas V, S A, S 431.24 pas. V-7

18.6 Potencialaus donoro paruošimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S S 1,124.36 pas. V-7

18.7 Potencialaus donoro paruošimas, jei nustatyta negrįžtamai nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas, netaikant EKMO V, S S 1,119.37 pas.

Į bazinę kainą yra įskaičiuotos potencialaus donoro 

įdentifikavimo sąnaudos, kai nustatyta negrįžtamai 

nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas, sąnaudos

V-7

18.8 Potencialaus donoro paruošimas, jei nustatyta negrįžtamai nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas, taikant EKMO V, S S 3,678.49 pas.

Į bazinę kainą yra įskaičiuotos potencialaus donoro 

įdentifikavimo sąnaudos, kai nustatyta negrįžtamai 

nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas, sąnaudos

V-7

18.9 Mirusio žmogaus audinių ir organų histologinis ištyrimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S A, S 116.86 pas. V-7



Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų rūšies pavadinimas
Vaikams /

suaugusiesiems1

Teikimo 

sąlygos2

Paslaugos 

bazinė kaina / 

skatinamojo 

priedo dydis 

(balais)

Lovadienio 

bazinė kaina 

(balais)

Kompensacinis 

priedas (eurais)

Apmokėjimo 

vienetas3 Pastaba

Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas, 

reglamentuojantis 

priemokos taikymą
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18.10 Mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimas, jei nustatyta smegenų mirtis V, S S 249.01 pas. V-7

18.11 Mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimas, jei nustatyta negrįžtamai nutrūkusi kraujotaka ir kvėpavimas V, S S 249.01 pas. V-7

19 Dantų protezavimo paslaugos

19.1

Dantų protezavimas asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius arba, kurie yra pripažinti nedarbingais arba 

iš dalies darbingais (kai asmuo turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų 

protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties ir (ar), 

kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (nudilusi daugiau kaip 1/3 danties 

vainiko))

S A 670.39 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

19.2
Dantų protezavimas asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius arba, kurie yra pripažinti nedarbingais arba 

iš dalies darbingais (kai asmens bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio)
S A 2,062.70 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

19.3 Dantų protezavimo paslaugos vaikams (kai kramtymo sistema dar vystosi) V A 342.13 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

19.4 Dantų protezavimo paslaugos vaikams (kai kramtymo sistema yra iš esmės susiformavusi) V A 2,062.70 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

19.5

Dantų protezavimo paslaugos asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės 

ligos (kai po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 

funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo 

krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties)

V, S A 670.39 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

19.6

Dantų protezavimo paslaugos asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės 

ligos (jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija, kai šalinami minkštieji audiniai ir (ar) atliekama 

žandikaulių srities kaulo rezekcija)

V, S A 2,062.70 pas.

Maksimali kompensuojama suma. 

Kompensuojamos iš PSDF biudžeto atsižvelgiant į 

faktines šių paslaugų teikimo išlaidas.

V-890

Pastabos:

Eil. Nr. Sutrumpinimai ir jų reikšmės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau - SAM) įsakymų sąrašas

1
1.1. V- Vaikams;

1.2. S - Suaugusiesiems.

2

2.1. A - Ambulatorinės;

2.2. D - Dienos stacionaro;

2.3. S - Stacionaro.

3

3.1. atv. - Aktyviojo gydymo atvejis;

3.2 aps. - Vienas apsilankymas;

3.3. kons. - Viena konsultacija;

3.4. lov. - Vienas lovadienis;

3.5. pas. - Viena paslauga;

3.6. sk.pr. - Skatinamasis priedas;

3.7. baz.mok. - Metinis bazinis mokėjimas;

3.8. dien. - Viena diena;

3.9. proc. - Viena procedūra;

3.10. sn. - Vienas seansas;

3.11. tyr. - Vienas tyrimas;

3.12. priem. - Viena priemonė.



Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų rūšies pavadinimas
Vaikams /

suaugusiesiems1

Teikimo 

sąlygos2

Paslaugos 

bazinė kaina / 

skatinamojo 

priedo dydis 

(balais)

Lovadienio 

bazinė kaina 

(balais)

Kompensacinis 

priedas (eurais)

Apmokėjimo 

vienetas3 Pastaba

Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas, 

reglamentuojantis 

priemokos taikymą
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SAM įsakymų, reglamentuojančių ASP paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, teikimo ir 

apmokėjimo sąlygas, sąrašas:

4.1. SAM 1998 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 132 „Dėl Kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.2. SAM 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“;

4.3. SAM 1999 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos paslaugų teikimo 

suaugusiesiems reikalavimų bei suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“;

4.4. SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

4.5. SAM 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos 

paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.6. SAM 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų 

teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.7. SAM 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.8. SAM 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir 

vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.9. SAM 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių antrinio ir (ar) tretinio lygio akušerijos ir 

ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.10. SAM 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos 

patvirtinimo“;

4.11. SAM 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“;

4.12. SAM 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų 

išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.13. SAM 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir 

išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“;

4.14. SAM 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 

finansavimo programos patvirtinimo“;

4.15. SAM 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.16. SAM 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“;

4.17. SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

4.18. SAM 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programos patvirtinimo“;

4.19. SAM 2006 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.20. SAM 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“;



Eil. Nr. Asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų rūšies pavadinimas
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priemokos taikymą
4
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4

aprašo tvirtinimo“;

4.21. SAM 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems 

ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams 

teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“;

4.22. SAM 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo 

reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.23. SAM 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, 

ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

4.24. SAM 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-846 „Dėl Dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.25. SAM 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-980 „Dėl Gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.26. SAM 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.27. SAM 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl Oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.28. SAM 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programos patvirtinimo“;

4.29. SAM 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl Vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.30. SAM 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.31. SAM 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos skubios medicinos pagalbos skyriui ir skubios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“;

4.32. SAM 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų 

išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.33. SAM 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Telekardiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.34. SAM 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.35. SAM 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo 

trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos 

ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo 

gydymo atvejo kainai sąrašo tvirtinimo“;

4.36. SAM 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, 

apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“;

4.37. SAM 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų 

ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.38. SAM 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-440 „Dėl Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.39. SAM 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-441 „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.40. SAM 2012 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-453 „Dėl Urologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.41. SAM 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto 

konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.42. SAM 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų 

turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.43. SAM 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-944 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant 

naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.44. SAM 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1064 „Dėl Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos 

stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.45. SAM 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.46. SAM 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.47. SAM 2013 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-611 „Dėl Reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.48. SAM 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“;

4.49. SAM 2014 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų 

apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.50. SAM 2014 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.51. SAM 2014 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo 

ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.52. SAM 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo 

ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.53. SAM 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1458 „Dėl Genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

indikacijų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;

4.54. SAM 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-66  „Dėl Dietologijos ambulatorinių specializuotų paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.55. SAM 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-468 „Dėl Gydytojo vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.56. SAM 2015 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo 

dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.57. SAM 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.58. SAM 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią 

įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“;

4.59. SAM 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1496 „Dėl Ambulatorinių priklausomybės ligų gydymo paslaugų 

teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.60. SAM 2016 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.61. SAM 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-526 „Dėl Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių 

paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.62. SAM 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.63. SAM 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

4.64. SAM 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų 
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4.64. SAM 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų 

apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;

4.65. SAM 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl Kompleksinės gydytojo reumatologo konsultacijos teikimo 

ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.66. SAM 2017 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.67. SAM 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, 

kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo 

tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, 

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.68. SAM 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-541 „Dėl Nėštumo patologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir 

šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;

4.69. SAM 2018 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-1173 „Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių 

paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.70. SAM 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-965 „Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos 

paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“;

4.71. SAM 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“;

4.72. SAM 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.73. SAM 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.74. SAM 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2569 „Dėl Nuotolinių gydytojo ir šeimos gydytojo komandos nario 

konsultacijų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.75. SAM 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-2133 „Dėl Stacionarinių priklausomybės ligų gydymo pagal Minesotos 

programą paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo ir (ar) patologinio potraukio azartiniams lošimams, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.76. SAM 2022 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. V-570 „Dėl Suaugusiųjų psichoterapijos dienos stacionaro paslaugų 

teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.77. SAM 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 

gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.78. SAM 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio 

gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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