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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS IR KAINOS 

 
 

  
Indeksavimas 

Kodas Paslaugos pavadinimas 
Indeksuota 

kaina 

 II SKYRIUS  
 PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS  
   

   

02001 
Pirminis apylinkės terapeuto. pediatro priėmimas ar konsultacija. įskaitant būtinosios 
dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu  

29,30 

 
Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): 

 

02002 profesoriaus. habil. medicinos mokslų daktaro 36,69 

02003 docento. medicinos mokslų daktaro. aukščiausios kategorijos specialisto 33,01 

02004 gydytojo specialisto – konsultanto  29,30 

02005 bendrosios praktikos gydytojo  36,69 

02006 felčerės. akušerės. medicinos sesers  15,78 

Pastaba: kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 % 
nuolaida  

 

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų. 1 apsilankymas). 
(kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida):  

02007 profesorius. habil. medicinos mokslų daktaras 43,94 

02008 docentas. medicinos mokslų daktaras. aukščiausios kategorijos specialistas 39,56 

02009 gydytojas konsultantas specialistas  35,13 

02010 bendrosios praktikos gydytojas  36,69 

02011 gydytojas  35,13 

02012 felčerė. akušerė. medicinos sesuo  18,96 

02013 Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti  14,65 

02014 Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas  35,13 

02016 Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką 29,30 

02017 Medicinos sesers atliekamas pirminis naujagimio patronavimas  18,96 



02018 Medicinos sesers atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas 14,26 

02019 Medicinos sesers aktyvus vizitas pas sergantį vaiką 14,26 

 
Viduriniojo medicinos personalo paslaugos. teikiamos paciento namuose (1 procedūra):  

 

02020 taurių uždėjimas ir nuėmimas  4,71 

02021 garstyčių trauklapių uždėjimas ir nuėmimas  4,71 

02022 klizma  7,57 

02023 žaizdų perrišimas  9,52 

02024 kraujospūdžio pamatavimas  2,97 

   

 III SKYRIUS  
 TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS  

   

03001 Perrišimas  4,10 

03002 Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį  5,41 

03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis  7,89 

03004 Spaudžiantis tvarstis  5,02 

03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis  10,86 

03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo ar Džilkristo raištis  13,34 

03007 Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis) tvarstis) 7,39 

03008 Cinko klijų tvarstis  8,60 

03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas  2,37 

03010 Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams  8,60 

03011 Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties  4,00 

03012 
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį 
galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui  

12,49 

03013 
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį 
aprišus pakartotinai, nepakeitus įtvarų  

5,02 

03014 Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir gipsu  16,10 

03015 Tempiantis tvarstis  12,49 

03016 Tempiantis tvarstis, naudojant vinis ir vielas  24,27 

03017 Gipsinis batas  13,34 

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis  9,13 

03019 Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos  4,49 

03020 Lanko pavidalo tvarstis – gipso tutorius  19,88 

03021 Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui  19,88 

03022 
Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) 
sąnarius 

20,80 

03023 Lanko pavidalo kaklo gipsinis tvarstis su peties raiščiu ir galvos atrama 19,35 

03024 
Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, 
delno, kelio, pėdos) 

12,70 

03025 
Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai 
rišamas nepakeitus jo formos 

5,52 

03026 Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta 25,62 

03027 Gipsinė lova arba naktipuodžio pritaikymas  47,77 



03028 Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio  5,73 

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas  5,52 

03030 
Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas 
vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo 

6,16 

   

 IV SKYRIUS  
 INJEKCIJOS, INFUZIJOS  

   

04001 Kraujo paėmimas iš venos  4,71 

04002 Kraujo paėmimas iš piršto  2,97 

04003 
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant 
vakcinos kainos) 

3,29 

04004 Injekcijos į veną  4,71 

04005 Injekcijos į arteriją  8,10 

04006 Injekcijos į raumenis  3,29 

04007 Injekcijos į periduralinę ertmę  6,97 

04008 Medikamentų poodinė infuzija  9,13 

04009 Infuzija į veną 10–30 min.  7,89 

04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.  9,52 

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti  3,29 

04012 Chemoterapija, vienkartinė intraveninė injekcija arba infuzija (ne ilgiau kaip 1 val.) 20,91 

04013 Chemoterapija, intraveninė infuzija (> 1 val., < 6 val.)  31,45 

04014 Chemoterapija, intraveninė infuzija (> 6 val., pirmą gydymo dieną)  35,56 

04015 Chemoterapija, intraveninė infuzija (> 6 val., už kiekvieną būsimą kurso dieną)  21,02 

04016 Chemoterapija, intraarterinė injekcija arba infuzija (< 1 val.)  27,14 

04017 Chemoterapija, intraarterinė infuzija (> 1 val., < 6 val.)  37,82 

04018 Chemoterapija, intraarterinė infuzija (> 6 val., pirmąją gydymo dieną)  41,93 

04019 Chemoterapija, intraarterinė infuzija (> 6 val., už kiekvieną būsimą kurso dieną)  27,35 

04020 Implantuojama pompa arba rezervuaras su chemoterapijos agentais  31,45 

04021 
Ambulatorinis vaistų leidimo įtaisas (naudojamas intraveninei, intraarterinei ar spindulinei 
chemopreparatų infuzijai 

21,02 

04022 Ilgalaikis implantuojamas vaistų leidimo įtaisas 16,91 

04023 Citotoksinių preparatų instiliavimas į kūno ertmes 21,02 

   

 V SKYRIUS  
 NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS  

   

05001 Dirbtinis kvėpavimas iš burnos į burną arba su kauke 3 min. 25,62 

05002 Tas pat su ekstratorakaliu širdies masažu  47,45 

05003 Trachėjinė intubacija 14,26 

05004 Viršutinių kvėpavimo takų atvėrimas konikotomijos būdu apimant ir endotrachėjinę intubaciją  28,48 

05005 Ekstratorakalinė elektrodefibriliacija  81,66 

05006 Transezofaginė kondiostimuliacija  83,11 

05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu  29,01 



05008 Tamponavimas su baloniniu zondu kraujuojant stemplei ir (arba) skrandžio dugnui 35,56 

   

 VI SKYRIUS  
 PUNKCIJOS  

   

06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija  18,33 

06002 Peties ir kelio sąnario punkcija  25,62 

06003 
Limfmazgio, seilių maišelio, nervinio mazgo, seromos, higromos, hematomos, būgnelio 
punkcija 

47,94 

06004 Plaučių punkcija, plaučių kavernų ir auglių punkcija  127,48 

06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija  47,94 

06006 Pleuros audinio paėmimas apimant pleuros ertmės punkciją 128,19 

06007 Širdies maišelio punkcija  186,50 

06008 Kaulų čiulpų punkcija  29,19 

06009 Pieno liaukų punkcija, vienos skydliaukės pusės punkcija, seilių liaukos arba sėklidės punkcija  84,63 

06010 Kepenų, blužnies, kasos, inkstų arba prostatos punkcija  186,50 

06011 Duglaso ertmės punkcija  47,94 

06012 Gimdos priedų punkcija  186,50 

06013 Šlapimo pūslės ir hidrocelės punkcija  47,94 

   

 VII SKYRIUS  
 ALERGOLOGIJA  

   

07001 Įodiniai mėginiai (Pirkė, Mantu ir kt.)  9,62 

07002 Odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti (standartinis rinkinys) 3,47 

07003 Odos aplikacinis mėginys – iki 30 mėginių kiekvienam atvejui, už vieną mėginį 10,26 

07004 Švitinimo ultravioletiniais spinduliais odos aplikacinis testas, už vieną seansą  11,99 

07005 Įtrynimo, įbrėžimo (skarifikacijos) mėginys įskaitant išmokas už kiekvieną būsimą mėginį 8,21 

07006 
Dūrio mėginys įskaitant išmokas iki 20 mėginių kiekvienam atvejui, skaičiuojant už vieną 
mėginį 

11,68 

07007 Mėginys šalčio alergijai nustatyti  3,47 

07008 Konjunktyvinis provokacinis mėginys su vienu alergenu 5,24 

07009 Nosies provokacinis mėginys  9,52 

07010 
Bronchų provokacinis mėginys alergenų poveikiui ar bronchų reaktyvumui nustatyti 
registruojant atsaką spirometriškai 

40,97 

07011 Oralinis provokacinis mėginys alerginei arba pseudoalerginei reakcijai nustatyti 19,67 

   

 VIII SKYRIUS  
 KINEZITERAPIJA  
   

 
Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): 

 

08001 individualus užsiėmimas  5,94 

08002 grupinis užsiėmimas  3,57 

 

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas 
specialisto, 1 procedūra):   



08003 grupinis užsiėmimas  5,34 

08004 individualus užsiėmimas  8,31 

08005 
Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos (toliau – KT) užsiėmimas vandenyje (1 
procedūra) (1 valanda): 

7,57 

08006 individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo) 35,56 

08007 grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų)  11,89 

08008 grupinis užsiėmimas (vaikų)  11,89 

 
Hidromasažas baseine (30 min.): 

 

08009 individualus užsiėmimas (baseine 1 asmuo) 28,48 

08010 grupinis užsiėmimas  11,89 

 
Sauna (1 procedūra): 

 

08011 individuali procedūra  14,26 

08012 grupinė procedūra  9,52 

 
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):  

 

08013 individualus užsiėmimas  14,26 

08014 grupinis užsiėmimas  9,52 

08015 
Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami individualiai, padedant 
specialistui, 1 procedūra): 

16,28 

 
Stuburo tempimas ir mankšta: 

 

08016 vandenyje  14,26 

08017 salėje  8,31 

 
Taikomoji KT: 

 

08018 individualus užsiėmimas  11,89 

08019 grupinis užsiėmimas  8,31 

   

 IX SKYRIUS  
 MECHANOTERAPIJA  

   

09001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 9,52 

09002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 11,89 

09003 Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 14,26 

09004 Aparatinis „sausas“ stuburo tempimas  11,89 

09005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais  11,89 

   

 X SKYRIUS  
 GYDOMASIS MASAŽAS  

   

10001 Galvos masažas (1 kartas)  3,57 

10002 Veido masažas (1 kartas)  3,57 

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

10004 Rainkos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 kartai)  7,08 

10005 Alkūnės sąnario masažas (1 kartas)  3,57 

10006 Riešo sąnario masažas (1 kartas) 3,57 



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

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

10009 Nugaros masažas (2 kartai)  7,08 

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

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

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

10013 Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 karto) 12,49 

10014 
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės 
iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 kartai)  

11,89 

10015 Apatinės galūnės masažas (2 kartai)  7,08 

10016 
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens 
ir kryžkaulio sritys – 3 kartai) 

10,65 

10017 Klubo sąnario masažas (1 kartas)  3,57 

10018 Kelio sąnario masažas (1 kartas)  3,57 

10019 Čiurnos sąnario masažas (1 kartas)  3,57 

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

10021 Bendrasis kūdikių masažas  12,31 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 kartų)  35,56 

10023 Lengvas bendrasis masažas  23,78 

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

   

 XI SKYRIUS  
 BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA  

   

 
Gydomieji dušai: 

 

11001 Šarko (5–10 min.)  8,31 

11002 cirkuliarinis (5–10)  7,08 

11003 aukštyn kylantis (5 min.)  4,71 

11004 kontrastinis  8,31 

11005 adatų  7,08 

11006 žarnyno  9,52 

 
Gydomosios vonios: 

 

11007 sukūrinės rankoms  4,71 

11008 sukūrinės kojoms  8,31 

11009 garstyčių  11,89 

11010 mineralinės  11,89 

11011 perlinės  11,89 

11012 vaistažolių  14,26 

11013 povandeninis masažas  14,26 

11014 angliarūgštės  8,31 

11015 druskos  8,31 

11016 jodo bromido  8,31 

11017 valerijono  8,31 

11018 pušų ekstrakto  10,37 

11019 sieros vandenilio  8,31 



 
Purvo procedūros: 

 

11020 elektropurvas  8,31 

11021 purvo aplikacija  11,89 

11022 ginekologiniai purvo tamponai  8,31 

11023 Parafino aplikacija  11,89 

11024 Ozokerito aplikacija  11,89 

   

 XII SKYRIUS  
 FIZIOTERAPINIS GYDYMAS  

   

 
Amplipulsterapija: 

 

12001 su medikamentais  4,71 

12002 be medikamentų  4,21 

12003 Galvanizacija (be medikamentų)  6,16 

12004 Elektroforezė (su medikamentais)  8,31 

12005 Ertminė elektroforezė (su medikamentais)  7,78 

12006 Darsonvalizacija (vieno lauko)  4,71 

12007 Kamerų ertminė galvanizacija ir elektroforezė (per voneles) 8,31 

12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas  4,71 

12009 Elektromiegas  5,94 

12010 Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko)  4,71 

12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas)  4,71 

12012 Induktotermija  4,71 

12013 Magnetolazerinė terapija (1 lauko)  4,21 

12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija  5,94 

12015 Lazerio terapija (1 lauko)  4,71 

 
Ultravioletinių spindulių terapija: 

 

12016 bendra  9,52 

12017 vietinė  2,37 

 
Mikrobangų terapija: 

 

12018 decimetrinės mikrobangos  4,71 

12019 centimetrinės mikrobangos  4,71 

12020 milimetrinės mikrobangos  4,71 

12021 Ultragarso terapija (1 lauko)  4,71 

12022 UAD terapija  3,57 

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

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

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

12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko)  4,71 

12027 Ultratonterapija  4,71 

12028 Haloterapija (1 seansas)  8,10 

  

 

 

 

 

 



 XIII SKYRIUS  
 KRAUJĄ DETOKSIKUOJANČIOS IR JO SUDĖTI KOREGUOJANČIOS 

PROCEDŪROS 
 

   

   

 
Gydomoji plazmaferezė: 

 

13001 pertraukiamu būdu  75,93 

13002 nepertraukiamu (uždaru) būdu *  99,92 

13003 Selektyvioji plazmaferezė  84,53 

13004 Plazmosorbcija *  124,40 

13005 Hemosorbcija  235,29 

 
Kraujo fotomodifikacija: 

 

13006 vieno kraujo vieneto  47,45 

13007 sisteminė  47,45 

13008 Limfocitų fotoferezė  47,45 

 
Gydomoji citoferezė (pertraukiamu atviru būdu): 

 

13009 trombocitoferezė  89,98 

13010 leukoferezė  83,22 

13011 limfocitoferezė  89,98 

13012 eritroferezė  76,46 

13013 Gydomoji citoferezė nepertraukiamu uždaru (aparatiniu) būdu * 99,92 

13014 Enterosorbcija  23,07 

13015 Netiesioginė elektrocheminė organizmo audinių detoksikacija  23,07 

13016 Hemodializė  440,65 

13017 Hiperbarinė oksigenacija  34,85 

13018 Bekontaktė kraujo švitinimo lazeriu terapija veikiant per odą  14,26 

13019 Kraujo švitinimas ultravioletiniais spinduliais  97,87 

 

* Neįvertinta vienkartinio naudojimo plazmos atskyrimo sistema ir paciento gydymosi 
stacionare trukmė po operacijos.  

   

 XIV SKYRIUS  
 RADIOONKOLOGIJA  
   

 
Trumpos distancijos spindulių terapija: 

 

14001 trumpos distancijos rentgenoterapija (1 procedūra, 1 laukas)  42,10 

14002 už kiekvieną papildomą lauką, atliekant trumpos distancijos rentgenoterapija  17,02 

14003 trumpos distancijos rentgenoterapija, taikant nefrakcionuotą gydymo metodą (1 lauko) 93,66 

14004 už kiekvieną papildomą lauką, taikant nefrakcionuotą gydymo metodą  18,43 

 
Ilgos distancijos spindulių terapija: 

 

14005 
ilgos distancijos spindulių terapija, frakcionavimas 3 arba daugiau kartų per 1 savaitę (1 
procedūra,1 laukas)  

47,23 

14006 už kiekvieną papildomą lauką, kai frakcionavimas 3 arba daugiau kartų per 1 savaitę  18,75 

14007 
ilgos distancijos rentgenoterapija, frakcionavimas 2 arba daugiau kartų per 1 savaitę (1 
procedūra, 1 laukas) 

556,84 



14008 už kiekvieną papildomą lauką, kai frakcionavimas 2 arba daugiau kartų per 1 savaitę  22,43 

14009 ilgos distancijos rentgenoterapija, kai taikomas nefrakcionuotas gydymo metodas (1 laukas) 119,17 

14010 už kiekvieną papildomą lauką, kai taikomas nefrakcionuotas gydymo metodas  47,94 

 
Didelės energijos spindulių terapija: 

 

14011 
didelės energijos stabdomųjų spindulių ir elektronų terapija naudojant fiksuotos energijos 
greitintuvą (1 procedūra, 1 laukas) 

46,42 

14012 
už kiekvieną papildomą lauką, atliekant didelės energijos stabdomųjų spindulių ir elektronų 
terapija naudojant fiksuotos energijos greitintuvą  

29,51 

14013 
didelės energijos (10 ir daugiau MV) stabdomųjų spindulių ir elektronų terapija naudojant 
greitintuvą (1 procedūra, 1 laukas) 

46,21 

14014 
už kiekvieną papildomą lauką, atliekant didelės energijos (10 ir daugiau MV) stabdomųjų 
spindulių ir elektronų terapija naudojant greitintuvą  

29,51 

14015 Co arba Cs gamaterapija (1 procedūra, 1 laukas) 42,42 

14016 Už kiekvieną papildomą lauką, atliekant Co arba Cs gamaterapija  24,80 

 
Brachiterapija: 

 

14017 
ertminė intrauterininė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su pusperiodžiu, 
ilgesniu negu 115 dienų. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra) 

353,93 

14018 
ertminė intrauterininė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su pusperiodžiu, 
ilgesniu negu 115 d. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra)  

350,46 

14019 
ertminė intrauterininė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su pusperiodžiu, 
trumpesniu negu 115 dienų. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra )  

668,65 

14020 
ertminė - intrauterininė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su 
pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 dienų. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra)  

671,09 

14021 
ertminė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su 
pusperiodžiu, ilgesniu negu 115 dienų. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra)  

330,36 

14022 
ertminė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su 
pusperiodžiu, ilgesniu negu 115 dienų. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra )  

328,03 

14023 
ertminė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su 
pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 dienų. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra) 

645,08 

14024 
ertminė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais su 
pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 dienų. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra )  

648,66 

14025 
kombinuota intrauterinė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais 
su pusperiodžiu, ilgesniu negu 115 d. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra)  

401,09 

14026 
kombinuota intrauterinė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais 
su pusperiodžiu, ilgesniu negu 115 d. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra) 

402,61 



14027 
kombinuota intrauterinė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais 
su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. Rankinis „afterloading“ (1 procedūra) 

715,78 

14028 
kombinuota intrauterinė intravaginalinė spindulių terapija uždaraisiais radioaktyviais preparatais 
su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. Automatinis „afterloading“ (1 procedūra) 

715,57 

14029 
uždarojo radioaktyvaus preparato su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. implantacija su 
bendra, epiduraline ar spinaline anestezija ir chirurgine intervencija. Rankinis „afterloading“ 

778,69 

14030 
uždarojo radioaktyvaus preparato su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. implantacija su 
bendra, epiduraline ar spinaline anestezija ir chirurgine intervencija. Automatinis „afterloading“ 

775,43 

14031 
uždarojo radioaktyvaus preparato su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. implantacija su 
bendra, epiduraline ar spinaline anestezija be chirurginės intervencijos. Rankinis „afterloading“ 

739,45 

14032 

uždarojo radioaktyvaus preparato su pusperiodžiu, trumpesniu negu 115 d. implantacija su 
bendra, epiduraline ar spinaline anestezija be chirurginės intervencijos. Automatinis 
„afterloading“ 

738,10 

 
Spindulinės terapijos planavimas:  

 

14033 
švitinimo lauko ribų nustatymas, naudojant stimuliatorių arba izocentrinį rentgeno aparatą, 
planuojant gydymą vienu lauku arba lygiagrečiais priešpriešiais laukais 

188,76 

14034 
švitinimo lauko ribų nustatymas, naudojant stimuliatorių arba izocentrinį rentgeno aparatą, 
planuojant gydymą keletu laukų keliomis lokštumomis 

242,37 

14035 
švitinimo lauko ribų nustatymas, naudojant diagnostinį rentgeno aparatą, planuojant gydymą 
vienu lauku arba lygiagrečiais priešpriešiais laukais 

163,64 

14036 
švitinimo lauko ribų nustatymas, naudojant diagnostinį rentgeno aparatą, planuojant gydymą 
keletu laukų keliomis plokštumomis 

210,77 

14037 
spindulinė dozimetrija, naudojant planavimo sistemą su kompiuteriniu tomografu, planuojant 
gydymą vienu lauku arba lygiagrečiais priešpriešiais laukais 

59,72 

14038 
spindulinė dozimetrija, naudojant planavimo sistemą su kompiuteriniu tomografu, planuojant 
gydymą keletu laukų su pleištais (kyliais)  

264,27 

14039 
spindulinė dozimetrija, naudojant planavimo sistemą be kompiuterinio tomografo, planuojant 
gydymą vienu lauku arba lygiagrečiais priešpriešiniais laukais 

61,28 

14040 
spindulinė dozimetrija, naudojant planavimo sistemą be kompiuterinio tomografo, planuojant 
gydymą keletu laukų su pleištais (kyliais)  

273,82 

14041 ertminės spindulinės terapijos planavimas, kompiuterinė spindulinė dozimetrija 264,59 

   

 XV SKYRIUS  
 BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

   

15001 Amoniako koncentracijos nustatymas  36,65 

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas  2,45 

15003 Serumo baltymų elektroforezė acetatceliuliozės gelyje  5,06 

15004 Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje  7,87 

15005 Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė  22,63 

15006 Šlapimo baltymų elektroforezė  22,63 

15007 Likvoro baltymų elektroforezė  22,63 

15008 Hemoglobino elektroforezė  17,26 



15009 Albumino koncentracijos nustatymas  2,39 

15010 Krioglobulinų nustatymas  0,68 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas  1,57 

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas  1,46 

15013 Gliukozės toleravimo mėginys  2,50 

15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas  14,71 

15015 Laktozės mėginys  4,32 

15016 Fruktozamino koncentracijos nustatymas  5,94 

15017 Laktato koncentracijos nustatymas  5,11 

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas  2,03 

15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas  2,14 

15020 Kreatinino klirenso nustatymas  4,48 

15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas  1,67 

15022 Kreatino koncentracijos šlapime nustatymas  4,48 

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas  2,03 

15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas  2,97 

15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę  0,63 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas  2,39 

15027 Lipoproteinų elektroforezė  12,40 

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas  1,87 

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas  1,87 

15030 Kalio koncentracijos nustatymas  1,26 

15031 Natrio koncentracijos nustatyms  1,26 

15032 Chloridų koncentracijos nustatymas  2,50 

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas  2,61 

15034 Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas  3,28 

15035 K, Na koncentracijos nustatymas (liepsnos Fotometrijos metodu) 1,82 

 
K, Na, Cl, Ca++ arba Li koncentracijos nustatymas (jonams selektyvių elektrodų metodu): 

 

15036 K, Na, Cl koncentracijos nustatymas  2,81 

15037 K, Na, Li koncentracijos nustatymas  2,81 

15038 K, Na, pH, Ca++ koncentracijos nustatymas  2,92 

15039 K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas  5,53 

15040 Geležies koncentracijos nustatymas  2,61 

15041 Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas  3,85 

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas  2,29 

15043 Magnio koncentracijos nustatymas  3,19 

15044 Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas  4,90 

15045 Cinko koncentracijos nustatymas  7,40 

15046 Ličio koncentracijos nustatymas (liepsnos Fotometrijos metodu) 12,67 

15047 Vario koncentracijos serume nustatymas  8,66 

15048 Vario koncentracijos šlapime nustatymas  13,45 

15049 Švino šlapime nustatymas  19,03 

15050 Gyvsidabrio šlapime nustatymas  12,04 

15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas  4,07 



15052 Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių ir hemoglobino frakcijų tyrimas  7,92 

15053 Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, K, Na, Ca(++), Cl tyrimas  12,73 

15054 
Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, 
hemoglobino frakcijų, osmoliališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas 

17,93 

15055 Oksimetrijos rodiklių tyrimas  4,79 

15056 Kraujo dujų, pH, K, Na, Ca(++), Cl nustatymas  11,52 

15057 Bikarbonato koncentracijos (CO(2)) nustatymas  5,99 

15058 Osmoliališkumo apskaičiavimas  6,10 

15059 Osmoliališkumo nustatymas  2,56 

15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas  2,45 

15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas  2,45 

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas  2,45 

15063 Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė  36,49 

15064 Rūgščios fosfatazės aktyvumo nustatymas  6,73 

15065 Rūgščios fosfatazės prostatos izofermento aktyvumo nustatymas 6,73 

15066 Prostatos rūgščios fosfatazės nustatymas imunofermentiniu metodu  13,14 

15067 Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas  3,85 

15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas  6,16 

15069 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas  13,34 

15070 Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė  17,84 

15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas  3,28 

15072 Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė  19,82 

15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 2,92 

15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas  4,79 

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas  6,79 

15076 Lipazės aktyvumo nustatymas  4,48 

15077 Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką  5,06 

15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) 4,18 

15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas  5,36 

15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) 4,59 

15081 Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) 22,68 

15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu  13,50 

15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu  27,74 

15084 Krešėjimo faktoriaus II nustatymas  31,43 

15085 Krešėjimo faktoriaus V nustatymas  31,43 

15086 Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas  138,73 

15087 Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas  86,02 

15088 Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas  86,02 

15089 Krešėjimo faktoriaus X nustatymas  63,50 

15090 Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas  156,40 

15091 Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas  156,40 

15092 Von Wilebrando faktoriaus nustatymas  48,53 

15093 Lupus antikoagulianto kokybinis tyrimas  9,54 

15094 Lupus antikoagulianto LA1 tyrimas  34,67 

15095 Lupus antikoagulianto LA2 tyrimas  26,48 



15096 Baltymo C koncentracijos nustatymas  48,53 

15097 Baltymo S koncentracijos nustatymas  56,50 

15098 Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas  13,45 

15099 Antitrombino III nustatymas  15,75 

15100 Heparino koncentracijos nustatymas  21,53 

15101 Mažos molekulinės masės heparino koncentracijos nustatymas 22,36 

15102 Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas  22,68 

15103 Tirpaus fibrino nustatymas  32,27 

15104 Uroporfirinų nustatymas  0,99 

15105 Nitritų nustatymas  12,82 

15106 17-ketosteroidų koncentracijos nustatymas  5,99 

15107 17-hidroksikortikosteroidų koncentracijos nustatymas  11,57 

15108 Adrenalino ir noradrenalino koncentracijos nustatymas fluorimetriniu metodu  6,30 

15109 Vanililmigdolų rūgšties koncentracijos šlapime nustatymas  2,29 

15110 5-hidroksiindolilacto rūgšties šlapime nustatymas  13,61 

15111 Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas  22,52 

15112 Alfa 1 rūgštaus glikoproteino koncentracijos nustatymas  9,85 

15113 Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas  12,15 

15114 Apolipoproteino A-I (Apo-I) koncentracijos nustatymas  9,13 

15115 Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas  9,13 

15116 Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas  35,08 

15117 Fibronektino koncentracijos nustatymas  10,53 

15118 Haptoglobino koncentracijos nustatymas  10,48 

15119 Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas  15,28 

15120 Transferino koncentracijos nustatymas  9,43 

15121 Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas  28,37 

15122 Tiroksino nustatymas (T(4)) imunofermentiniu metodu  11,36 

15123 Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas radioimuniniu metodu  3,65 

15124 Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu  12,62 

15125 Tirotropino (TTH) nustatymas radioimuniniu metodu  3,08 

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  10,75 

15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu  12,62 

15128 Trijodtironino (T(3)) nustatymas radioimuniniu metodu  2,66 

15129 Trijodtironino (T(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu  11,27 

15130 Laisvo trijodtironino (FT(3)) nustatymas imunofermentiniu metodu  13,77 

15131 Tiroglobulino (Tg) nustatymas radioimuniniu metodu 8,86 

15132 Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu  11,47 

15133 Tiroksiną sujungiančio globulino (TBG) nustatymas imunofermentiniu metodu  13,61 

15134 Insulino nustatymas radioimuniniu metodu  4,12 

15135 Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu  13,61 

15136 C-peptido nustatymas radioimuniniu metodu  4,84 

15137 C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu  13,72 

15138 Estradiolio (E(2)) nustatymas radioimuniniu metodu 4,12 

15139 Estradiolio (E(2)) nustatymas imunofermentiniu metodu 13,91 

15140 Progesterono nustatymas radioimuniniu metodu  3,96 

15141 Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu  14,29 



15142 17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu 7,29 

15143 Prolaktino nustatymas radioimuniniu metodu  3,55 

15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu  13,91 

15145 Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas radioimuniniu metodu  3,55 

15146 Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH)  13,91 

15147 Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas radioimuniniu metodu  3,55 

15148 Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu  13,14 

15149 Testosterono nustatymas radioimuniniu metodu  4,12 

15150 Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu  14,18 

15151 Laisvo estriolio nustatymas imunofermentiniu metodu  14,13 

15152 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas radioimuniniu metodu 6,41 

15153 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu 14,49 

15154 Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu  12,82 

15155 Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu 39,26 

15156 Kortizolio nustatymas radioimuniniu metodu  3,55 

15157 Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu  11,83 

15158 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO(4)) nustatymas radioimuniniu metodu 3,80 

15159 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu 13,91 

15160 Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas radioimuniniu metodu 3,96 

15161 
Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu 
metodu 

12,35 

15162 Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu 14,08 

15163 Parathormono (PTH) nustatymas radioimuniniu metodu 11,79 

15164 Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu  14,44 

15165 Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas radioimuniniu metodu  7,78 

15166 Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas munofermentiniu metodu  13,77 

15167 Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu  5,74 

15168 Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu  10,89 

15169 Leptino nustatymas radioimuniniu metodu  11,41 

15170 Adrenalino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu  61,83 

15171 Noradrenalino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu  61,83 

15172 Dopamino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu  25,07 

15173 Dezoksipiridinolino nustatymas  36,29 

15174 Osteokalcino nustatymas radioimuniniu metodu  15,32 

15175 Osteokalcino nustatymas imunofermentiniu metodu  19,24 

15176 Kalcitonino nustatymas radioimuniniu metodu  12,67 

15177 1,25-dihidroksivitamino D nustatymas radioimuniniu metodu  26,12 

15178 Eozinofilų katijoninio baltymo nustatymas imunofermentiniu metodu  58,91 

15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas  14,38 

15180 Navikų polipeptido specifinio antigeno nustatymas  40,82 

15181 Alfa fetoproteino nustatymas  13,61 



15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas  24,97 

15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas  19,33 

15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas  19,33 

15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas  15,75 

15186 Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas  18,04 

15187 Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu  16,36 

15188 Vėžio nekrozės faktoriaus alfa nustatymas  48,91 

15189 Interleukino-6 nustatymas  48,91 

15190 Eritropoetino koncentracijos nustatymas  56,00 

15191 Folio rūgšties koncentracijos nustatymas  34,20 

15192 Homocisteino koncentracijos nustatymas  38,00 

15193 Vitamino B (12) koncentracijos nustatymas  34,92 

15194 Feritino koncentracijos nustatymas  13,66 

15195 Mioglobino koncentracijos nustatymas  23,26 

15196 Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė iki 15 min.)  37,69 

15197 Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė ilgiau negu 15 min.)  13,34 

15198 Troponino T (TnT) nustatymas  14,96 

15199 Digoksino koncentracijos nustatymas  22,16 

15200 Teofilino koncentracijos nustatymas  21,47 

15201 Fenobarbitalio koncentracijos nustatymas  17,84 

15202 Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas  26,37 

15203 Karbamezepino koncentracijos nustatymas  21,01 

15204 Gentamicino koncentracijos nustatymas  23,56 

15205 Vankomicino koncentracijos nustatymas  23,56 

15206 Ciklosporino koncentracijos nustatymas  44,37 

15207 Metotreksato koncentracijos nustatymas  44,57 

15208 Chinidino koncentracijos nustatymas  21,37 

15209 Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas  23,62 

15210 Cistatino C koncentracijos nustatymas  15,37 

15211 a(1)-mikroglobulino koncentracijos nustatymas  26,01 

15212 a(2)-makroglobulino koncentracijos nustatymas  15,95 

15213 Prealbumino koncentracijos nustatymas  22,05 

15214 Hemopeksino koncentracijos nustatymas  16,00 

15215 Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas radioimuniniu metodu  30,60 

15216 Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu  72,36 

15217 Bence-Jones baltymo nustatymas elektroforezės metodu  82,01 

15218 Narkotinių medžiagų nustatymas  30,82 

   

 XVI SKYRIUS  
 HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI  

   

16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas  1,21 

16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)  6,52 

16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija)  6,52 



16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)  6,46 

16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija)  6,79 

16006 Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)  1,62 

16007 Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu  8,86 

16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)  1,67 

16009 Krešėjimo laiko pagal Sucharevą nustatymas  1,26 

16010 Kraujavimo laiko pagal Duke nustatymas  0,63 

16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)  1,21 

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)  1,21 

16013 Leukogramos skaičiavimas  2,66 

16014 Kraujo tyrimas leukocitams nustatyti rankiniu būdu  1,21 

16015 Kraujo tyrimas hemoglobino kiekiui nustatyti rankiniu būdu  1,21 

16016 Kraujo tyrimas eritrocitams nustatyti rankiniu būdu  1,21 

16017 Mielogramos skaičiavimas  10,22 

16018 Rūgščiai atsparių bakterijų kaulų čiulpų tepinėlyje nustatymas  1,26 

16019 Trepano bioptato skaičiavimas  8,55 

16020 Megakariocitogramos skaičiavimas  8,71 

16021 Rūgščiai atsparių bakterijų trepano bioptato tepinėlyje nustatymas  1,26 

16022 Megakariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas  0,99 

16023 Kariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas  1,40 

16024 Peroksidazės reakcijos blastuose nustatymas  3,13 

16025 Glikogeno reakcijos blastuose nustatymas  8,24 

16026 Leukocitų šarminės fosfatazės nustatymas  10,84 

16027 Lipidų citocheminės reakcijos nustatymas  10,84 

16028 Nespecifinės esterazės blastuose nustatymas  10,84 

16029 Rūgščių mukopolisacharidų nustatymas  10,84 

16030 Leukocitų rūgščios fosfatazės nustatymas  10,84 

16031 Siderocitų ir sideroblastų nustatymas  5,22 

16032 Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti  1,46 

16033 Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti  7,25 

16034 Kaulų čiulpų tepinėlio tyrimas leišmanijozei nustatyti  7,25 

16035 Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje  3,65 

16036 Lupus erythematosus (LE) ląstelės kaulų čiulpuose  3,65 

16037 Eritrocitų osmosinio rezistentiškumo nustatymas 2,75 

16038 Eritrocitų bazofilinio grūdėtumo nustatymas  2,20 

16039 Sacharozės mėginys  17,93 

16040 Hemo mėginys  19,96 

16041 Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu)  8,91 

16042 Ūminės leukemijos fenotipavimas  99,88 

16043 Ūminės leukemijos fenotipavimas (žymuo)  10,37 

16044 Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas  88,78 

16045 Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas (žymuo)  9,95 

16046 Kamieninių kraujodaros ląstelių (CD34+) skaičiavimas  150,77 

16047 Kamieninių kraujodaros ląstelių (CD34+) skaičiavimas su kokybės kontrole  368,89 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu  5,47 



16049 Šlapimo fizinių savybių nustatymas  0,11 

16050 Šlapimo reakcijos nustatymas  0,25 

16051 Šlapimo santykinio tankio nustatymas  0,25 

16052 Kiekybinis gliukozės šlapime nustatymas  0,77 

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)  0,58 

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)  1,87 

16055 Bence-Jones baltymo šlapime nustatymas  1,46 

16056 Albuminas šlapime  15,07 

16057 Šlapimo takų akmens tyrimas  6,62 

16058 Kiekybiniai šlapimo mėginiai  2,39 

16059 Hemosiderinas šlapime  1,40 

16060 Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas  2,45 

16061 Zimnickio mėginys  1,67 

16062 Rūgščiai atsparių bakterijų šlapimo tepinėlyje nustatymas  1,26 

16063 Leukogramos šlapime skaičiavimas  1,76 

16064 Koprogramos įvertinimas  2,03 

16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti  0,47 

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas  1,30 

16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)  1,67 

16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu)  1,15 

16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas  0,25 

16070 Eritrocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu  1,10 

16071 Kokybinis baltymo likvore nustatymas  0,41 

16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu  2,03 

16073 Rūgščiai atsparių bakterijų likvoro tepinėlyje nustatymas  1,26 

16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas  1,10 

16075 Lange reakcija likvore  2,29 

16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas  2,45 

16077 
Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio 
mikroskopija) 

5,58 

16078 Skreplių fizinių savybių nustatymas  0,41 

16079 Skreplių natyvinio preparato mikroskopija  2,50 

16080 Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) 2,66 

16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas  1,26 

16082 Sifilio sukėlėjo seroziniame skystyje nustatymas  4,64 

16083 Akantolizinių ląstelių nustatymas  6,46 

16084 Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas  7,97 

16085 Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas  7,34 

16086 Kolpocitogramos įvertinimas tepinėlyje  2,72 

16087 Limfmazgio punktato citologinis tyrimas  6,82 

16088 Rūgščiai atsparių bakterijų limfmazgio punktato tepinėlyje nustatymas  1,26 

16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu  6,52 

16090 Rūgščiai atsparių bakterijų punktato tepinėlyje nustatymas  1,26 

16091 Skydliaukės punktato citologinis tyrimas  6,68 

16092 Bronchų aspirato citologinis tyrimas  9,18 



16093 Rūgščiai atsparių bakterijų bronchų aspiranto tepinėlyje nustatymas  1,26 

16094 Kasos punktato citologinis tyrimas  5,58 

16095 Kepenų punktato citologinis tyrimas  5,58 

16096 Rūgščiai atsparių bakterijų bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas  1,26 

16097 Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas  9,18 

16098 

Pneumocystis carinii skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas 

Pneumocystis carinii skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas 

Pneumocystis carinii skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas 

Pneumocystis carinii skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas  

14,44 

16099 Spermos tyrimas  2,92 

16100 Prostatos sekreto tyrimas  1,35 

16101 Sinovijinio skysčio tyrimas  7,09 

16102 Nosies sekreto tyrimas  4,48 

16103 Dvylikapirštės žarnos turinio tyrimas  4,07 

16104 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 
rankiniu būdu  

2,92 

16105 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 
plokšteliniu būdu 

6,52 

16106 
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 
stulpelinių būdu  

14,60 

16107 Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu  4,23 

16108 Rezus sistemos fenotipo nustatymas plokšteliniu būdu  5,74 

16109 Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeliniu būdu  21,74 

16110 Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu  11,74 

16111 Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, plokšteliniu būdu  13,86 

16112 Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu  14,85 

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)  5,27 

16114 Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu)  11,63 

16115 Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-IgA-IgM-C3c- C3cd-ctl) (plokšteliniu būdu)  9,95 

16116 Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-IgA-IgM-C3c- C3cd-ctl) (stulpeliniu būdu)  22,88 

16117 Antikūnų identifikavimas plokšteliniu būdu  33,62 

16118 Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu  43,16 

16119 Antikūnų prieš eritrocitus titro nustatymas rankiniu būdu  2,72 

16120 Kraujo suderinamumo mėginys (rankiniu būdu)  8,71 

16121 Kraujo suderinamumo mėginys (plokšteliniu būdu)  15,43 

16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)  8,66 

16123 Kell antigeno nustatymas rankiniu būdu  2,29 

16124 Kell antigeno nustatymas plokšteliniu būdu  5,74 

16125 Kell antigeno nustatymas stulpeliniu būdu  5,83 

16126 Antigeno N nustatymas rankiniu būdu  5,63 

16127 Antigeno C(W) nustatymas rankiniu būdu  5,42 

16128 Antigeno S nustatymas rankiniu būdu  4,12 

16129 Antigeno s nustatymas rankiniu būdu  6,68 

16130 Antigeno C nustatymas rankiniu būdu  1,51 



16131 Antigeno c nustatymas rankiniu būdu  1,10 

16132 Antigeno E nustatymas rankiniu būdu  1,10 

16133 Antigeno e nustatymas rankiniu būdu  1,51 

16134 Antigeno Kidd(a) (Jk(a)) nustatymas rankiniu būdu  8,24 

16135 Antigeno Kidd(b) (Jk(b)) nustatymas rankiniu būdu  8,24 

16136 Antigeno Lewis (a) (Le(a) nustatymas rankiniu būdu  9,76 

16137 Antigeno Lewis (b) (Le(b) nustatymas rankiniu būdu  9,76 

16138 Antigeno M nustatymas rankiniu būdu  5,63 

16139 ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu būdu  1,30 

16140 Autokontrolės nustatymas  5,89 

16141 Antigeno Fy(a) nustatymas stulpeliniu būdu  9,23 

16142 Antigeno Fy(b) nustatymas stulpeliniu būdu  9,23 

16143 Antigeno Lu(a) nustatymas stulpeliniu būdu  8,39 

16144 Antigeno Lu(b) nustatymas stulpeliniu būdu  8,50 

16145 Naktinės paroksizminės hemoglobinurijos (PNH) nustatymas stulpeliniu būdu  47,39 

16146 
Naujagimio kraujo grupės (ABO/Rh) nustatymas ir tiesioginis Kumbso mėginys stulpeliniu 
būdu 

12,40 

16147 Kraujo grupės nustatymas kryžminiu, stulpelinių būdu  11,52 

16148 D VI kategorijos antigenų nustatymas rankiniu būdu  5,31 

16149 D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpelinių būdu  6,88 

16150 Šalčio antikūnų nustatymas stulpeliniu būdu  47,70 

   

 XVII SKYRIUS  
 MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI  

   

17001 Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas 9,13 

17002 Neigiamo Bronchoalveolinio lavažo pasėlio rankiniu būdu nustatymas  9,79 

17003 
Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspiranto pasėlio legionelėms rankiniu būdu nustatyti 
paėmimas  

3,96 

17004 
Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, pūlingų eksudatų pasėlio tuberkuliozės 
mikobakterijoms automatizuotu būdu nustatymas  

27,85 

17005 
Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių organizmo skysčių, pūlingų 
eksudatų pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas 

10,01 

17006 Neigiamo šlapimo pasėlio rankiniu būdu nustatymas  4,64 

17007 Neigiamo šlapimo pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms automatizuotu būdu nustatymas 28,37 

17008 Neigiamo šlapimo pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas  10,01 

17009 Neigiamo šlapimo pasėlio salmonelėms rankiniu būdu nustatymas 8,39 

17010 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams nustatymas 27,16 

17011 Neigiamo kraujo pasėlio rankiniu būdu (aerobams ir anaerobams) nustatymas 12,98 

17012 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus nustatymas 16,47 

17013 Neigiamo kraujo pasėlis rankiniu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus nustatymas 12,98 

17014 Kraujo ir sterilių skysčių pasėlio mikobakterijoms automatizuotu būdu nustatymas  14,71 

17015 Kraujo pasėlio grybams automatizuotu būdu nustatymas 16,47 



17016 Neigiamo stuburo smegenų skysčio pasėlio rankiniu būdu nustatymas 8,33 

17017 Neigiamo sterilių organizmo skysčių pasėlio rankiniu būdu nustatymas  12,56 

17018 Neigiamo pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas 12,56 

17019 Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas 5,58 

17020 Neigiamo tepinėlių iš akių pasėlio nustatymas 5,74 

17021 Neigiamo tepinėlių iš ausų pasėlio nustatymas 8,55 

17022 Neigiamo tepinėlio iš nosies auksiniam stafilokokui nustatymas 6,10 

17023 Neigiamas veido daubų punktatų tyrimas  9,54 

17024 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio hemoliziniams streptokokams nustatymas  4,54 

17025 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio difterijos sukėlėjui nustatymas 8,19 

17026 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatymas 4,54 

17027 Neigiamo pasėlio gonokokams nustatymas 11,99 

17028 Neigiamo tepinėlio iš genitalijų pasėlio nustatymas 8,24 

17029 Neigiamo spermos, prostatos sekreto pasėlio nustatymas 10,31 

17030 Neigiamo kateterių, drenų pasėlio nustatymas 4,43 

17031 Neigiamo bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlio nustatymas 13,77 

17032 Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas 16,36 

17033 Neigiamo išmatų profilaktinio pasėlio nustatymas 6,82 

17034 Kiekybinio išmatų pasėlio nustatymas  28,31 

17035 Neigiamo skrandžio išplovų pasėlio nustatymas 14,71 

17036 Neigiamo tulžies pasėlio nustatymas  10,31 

17037 
Neigiamo įvairios patologinės medžiagos pasėlio grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) 
nustatymas 

7,72 

17038 Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams nustatymas  3,08 

17039 Neigiamo odos, nagų ir plaukų pasėlio grybams nustatymas  6,82 

17040 
Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) 
rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatymas  

4,95 

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas  5,27 

17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas  4,37 

17043 Bakterinės vaginozės tyrimas sialidazės aktyvumui nustatyti  10,37 

17044 Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija  4,18 

17045 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)  5,06 

17046 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)  6,68 

17047 Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas  18,31 

17048 
Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas radiometriniu 
metodu  

64,49 

17049 Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas  32,58 

17050 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema  12,73 

17051 Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija – vienas vaistas) 11,68 

17052 Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema  30,65 



17053 

Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai 

kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas 
vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas 

vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu 

(vienas vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų 

metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas 

el. testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams 

nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams 

vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)Candida jautrumo 

antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)Candida 

jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai 

kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas 

vienai kultūrai)Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas 

vaistas vienai kultūrai) 

12,73 

17054 Enterobakterijų identifikavimas iki genties  4,79 

17055 Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies  11,16 

17056 Šigelių identifikavimas iki rūšies  10,89 

17057 Salmonelių identifikavimas iki genties  8,44 

17058 Salmonelių identifikavimas iki rūšies  20,43 

17059 Jersinijų identifikavimas iki rūšies  15,28 

17060 Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies  13,97 

17061 Kampilobakterijų identifikavimas  9,90 

17062 Vibrijono identifikavimas iki rūšies  29,09 

17063 

Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) 

išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas 

Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) 

išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas 

Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) 
išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas 

Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) 

išskyrimas ir identifikavimas Clostridium difficile(C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas  

23,45 

17064 

Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) 

identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus 

(S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus 

aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas 

Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) 

identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus 

(S.aureus) identifikavimas Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas  

5,42 

17065 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 
Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu 

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu  

38,27 



17066 

Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus 
nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu 
Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus 
nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu 
Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus 
nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu 
Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu Meticilinui atsparių S.aureus 
nustatymas automatizuotu būdu  

22,32 

17067 Legionelių identifikavimas  14,76 

17068 Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu  6,16 

17069 Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu  6,16 

17070 Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose  15,70 

17071 Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas  12,87 

17072 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas Streptococcus pneumoniae identifikavimas 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas Streptococcus pneumoniae identifikavimas 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas Streptococcus pneumoniae identifikavimas 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas Streptococcus pneumoniae identifikavimas 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas Streptococcus pneumoniae identifikavimas 

Streptococcus pneumoniae identifikavimas  

13,30 

17073 Meningokokų ir gonokokų identifikavimas  16,16 

17074 Enterokokų identifikavimas iki genties  6,82 

17075 Enterokokų identifikavimas iki rūšies  15,89 

17076 Hemofilų identifikavimas  13,34 

17077 Pseudomonų identifikavimas iki rūšies  4,18 

17078 Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas  10,64 

17079 Listerijų identifikavimas iki rūšies  17,21 

17080 Difterijos sukėlėjo identifikavimas  12,20 

17081 Kokliušo sukėlėjo identifikavimas  17,93 

17082 Tuberkuliozės mikobakterijų identifikavimas radiometriniu metodu  32,90 

17083 Anaerobų identifikavimas iki genties  7,40 

17084 Anaerobų identifikavimas iki rūšies  16,06 

17085 

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro Candida genties grybų 

nustatymas auginant ant chromogeninio agaro Candida genties grybų nustatymas auginant ant 

chromogeninio agaro Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro 

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro Candida genties grybų 

nustatymas auginant ant chromogeninio agaro Candida genties grybų nustatymas auginant ant 

chromogeninio agaro Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro 

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro Candida genties grybų 

nustatymas auginant ant chromogeninio agaro  

1,93 

17086 

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu Candida genties grybų nustatymas 

testų sistemos metodu Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu Candida genties 

grybų nustatymas testų sistemos metodu Candida genties grybų nustatymas testų sistemos 

metodu Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu Candida genties grybų 

nustatymas testų sistemos metodu Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu 

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu Candida genties grybų nustatymas 

testų sistemos metodu  

6,68 



17087 

E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli 

O157 identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 

identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 identifikavimas E.coli O157 

identifikavimas  

10,80 

17088 

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės 

hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia 

enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su 

atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų 

nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia 

pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės 

hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia 

enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su 
atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų 

nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia 

pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės 

hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia 

enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su 

atitinkamais antigenaisYersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų 

nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenaisYersinia 

pseudotuberculosis, Yersinia enterocolytica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės 

hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais 

56,09 

17089 

Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams 

nustatymas testų sistemos metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis 

identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metoduUreaplasma 

urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų 

sistemos metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo 

antibiotikams nustatymas testų sistemos metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma 

hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos 

metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo 

antibiotikams nustatymas testų sistemos metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma 
hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos 

metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo 

antibiotikams nustatymas testų sistemos metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma 

hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos 

metoduUreaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo 

antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu 

23,62 

17090 Vidalio reakcija  7,81 

17091 Raito-Hedelsono reakcija  18,31 

17092 Mikroagliutinacijos reakcija leptospirozėms nustatyti  18,20 

17093 Antikūnų tuliaremijos sukėlėjui nustatymas agliutinacijos metodu  19,96 

17094 Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas agliutinacijos metodu  19,82 

17095 Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas imunofermentiniu metodu  98,48 

17096 IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas  14,02 

17097 IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas  15,84 

17098 IgM antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas  14,02 

17099 

IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgA 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas  

12,50 



17100 

IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas IgG 
antikūnų Helicobacter pylori nustatymas  

12,50 

17101 

IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA 
antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgA antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas  

19,91 

17102 

IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG 
antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų Y.enterocolitica nustatymas IgG antikūnų 
Y.enterocolitica nustatymas  

19,91 

17103 

Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 
metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metoduClostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos 

metodu 

16,22 

17104 

Mycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma 

pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgA 
antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 

11,63 

17105 

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma 

pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgM 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduMycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 

12,40 

17106 

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma 

pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma pneumoniae IgM 

antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunoblotingo metodu Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo 

metodu Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma 

pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma pneumoniae IgM 

antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunoblotingo metodu  

52,87 

17107 

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Mycoplasma 

pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Mycoplasma pneumoniae IgG 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu metodu Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Mycoplasma 

12,98 



pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  

17108 

Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas 

Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas 
Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas 

Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas 

Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas  

70,85 

17109 

Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma 

pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae 

antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno 
nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu  

12,04 

17110 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 

Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose 
Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose  

30,49 

17111 

Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis 
antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos 

metodu Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma 

hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos 

metodu  

12,04 

17112 

Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Ureaplasma 

urealyticum antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum 

antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas 
imunofluorescencijos metodu  

12,04 

17113 

Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia 

pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgM 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų 

nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu 
metodu Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia 

pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  

15,32 

17114 

Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia 

pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgG 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų 
nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metodu Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Chlamydia 

pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  

 

 

15,32 



17115 

Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduChlamydia 

pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduChlamydia pneumoniae IgA 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduChlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metoduChlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu 

metoduChlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduChlamydia 

pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metoduChlamydia pneumoniae IgA 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 

12,98 

17116 

Chlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia 

pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia pneumoniae antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia pneumoniae antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metoduChlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos 

metoduChlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia 

pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia pneumoniae antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metodu 

12,04 

17117 

Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia 

trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia trachomatis antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia trachomatis antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metoduChlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos 

metoduChlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia 

trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metoduChlamydia trachomatis antigeno 

nustatymas imunofluorescencijos metodu 

11,27 

17118 Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu  14,76 

17119 Grybų identifikavimas iki rūšies  12,98 

17120 

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex 
agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas 
pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės 
nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės 
mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų 
infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos 
metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex 
agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas 
pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metoduHeterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės 
nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu 

4,01 

17121 EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu 7,29 

17122 EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu 7,29 

17123 
IgG antikūnų prieš EBV branduolinį antigeną nustatymas serume ir plazmoje (anti-EBBA IgG) 
imunofermentiniu metodu 

8,77 

17124 EBV antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu  52,87 

17125 Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 20,54 

17126 Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofluorescencijos metodu 31,34 

17127 Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunoblotingo metodu 52,87 

17128 Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 18,40 

17129 Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu 21,80 

17130 Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas 29,56 

17131 Citomegalo viruso (CMV) išskyrimas iš šlapimo  52,87 

17132 Citomegalo viruso (CMV) išskyrimas  52,02 

17133 Citomegalo viruso (CMV) išskyrimas titruojant  68,51 

17134 Citomegalo viruso (CMV) pp65 nustatymas leukocituose 38,68 

17135 Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymas kokybiniu metodu  63,54 

17136 Adeno viruso IgM/IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  12,56 



17137 

Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu Herpes simplex 

viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 

1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM 

nustatymas imunofermentiniu metodu Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas 

imunofermentiniu metodu  

14,13 

17138 

Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex 

viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 1 (HSV 1) 

IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas 
imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu 

metoduHerpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes 

simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 

11,57 

17139 

Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex 

viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 2 (HSV 2) 

IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas 

imunofermentiniu metoduHerpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu 

metoduHerpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metoduHerpes 

simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 

13,45 

17140 

Herpes simplex viruso (HSV) išskyrimas irtipavimas Herpes simplex viruso (HSV) išskyrimas 

irtipavimas Herpes simplex viruso (HSV) išskyrimas irtipavimas Herpes simplex viruso (HSV) 

išskyrimas irtipavimas Herpes simplex viruso (HSV) išskyrimas irtipavimas Herpes simplex 

viruso (HSV) išskyrimas irtipavimas Herpes simplex viruso (HSV) išskyrimas irtipavimas  

40,61 

17141 

Herpes simplex 1/2 (HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų skystyje Herpes simplex 1/2 

(HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų skystyje Herpes simplex 1/2 (HSV1/2) DNR 
nustatymas stuburo smegenų skystyje Herpes simplex 1/2 (HSV1/2) DNR nustatymas stuburo 

smegenų skystyje Herpes simplex 1/2 (HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų skystyje 

Herpes simplex 1/2 (HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų skystyje Herpes simplex 1/2 

(HSV1/2) DNR nustatymas stuburo smegenų skystyje  

70,85 

17142 

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas  

27,74 

17143 

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas 

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas  

18,34 

17144 

Varicella zoster viruso (VZV) išskyrimas Varicella zoster viruso (VZV) išskyrimas Varicella 

zoster viruso (VZV) išskyrimas Varicella zoster viruso (VZV) išskyrimas Varicella zoster viruso 

(VZV) išskyrimas Varicella zoster viruso (VZV) išskyrimas Varicella zoster viruso (VZV) 

išskyrimas  

52,54 

17145 Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 22,21 

17146 Hepatito A viruso (HAV) IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu  21,28 

17147 Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas postvakcininis)  29,61 

17148 Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu  6,68 

17149 Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija  21,42 

17150 Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 14,49 



17151 Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu  14,76 

17152 Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  9,54 

17153 Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu  9,54 

17154 Hepatito B viruso (HBV) HBcor Ag antigeno nustatymas  32,42 

17155 Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  11,99 

17156 Hepatito B viruso (HBV) DNR nustatymas kokybiniu būdu,be galutinio produkto hibridizacijos  57,29 

17157 Hepatito B viruso (HBV) kokybinis nustatymas su hibridizavimu  97,38 

17158 Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas  115,69 

17159 Hepatito C viruso (HCV) Ag nustatymas imunofermentiniu metodu  17,26 

17160 Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas  14,90 

17161 Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  15,43 

17162 Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu  52,87 

17163 Hepatito C viruso (HCV) RNR kokybinis nustatymas be galutinio produkto hibridizavimo  59,38 

17164 Hepatito C viruso (HCV) RNR kokybinis nustatymas su galutiniu produkto hibridizavimu  128,92 

17165 Hepatito C viruso (HCV) RNR nustatymas kiekybiniu metodu  159,21 

17166 Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas  143,62 

17167 Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu  11,47 

17168 Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O)  4,32 

17169 
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu 
metodu  

8,96 

17170 Žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso 1/2 (ŽTLV 1/2) antikūnų nustatymas  6,57 

17171 Paragripo viruso išskyrimas ir diferencijavimas  57,29 

17172 Parotito viruso išskyrimas  51,08 

17173 Rino sincicinio viruso (RSV) nustatymas imunofermentiniu metodu  12,56 

17174 Hanta viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  13,19 

17175 Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  10,69 

17176 Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu  13,97 

17177 Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas  32,74 

17178 Raudonukės IgG nustatymas Imunofluorescencijos etodu  16,74 

17179 Raudonukės IgM nustatymas imunofluorescencijos metodu  19,44 

17180 Raudonukės viruso išskyrimas  51,08 

17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu  13,66 

17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  13,66 

17183 

Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu Roto viruso Ag 
antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu Roto viruso Ag antigeno nustatymas 
išmatose latex agliutinacijos metodu Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 
agliutinacijos metodu  

7,04 

17184 Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu  7,34 

17185 Parvo viruso B19 IgM nustatymas imunofermentiniu metodu  26,75 

17186 Parvo viruso B19 DNR nustatymas kokybiniu būdu  70,85 



17187 Limfocitarinio choriomeningito viruso IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu  9,79 

17188 Limfocitarinio choriomeningito viruso išskyrimas  42,23 

17189 Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos DNR nustatymas moterims  49,57 

17190 Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) mažos rizikos tipų DNR nustatymas moterims  49,57 

17191 Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) mažos rizikos tipų DNR nustatymas vyrams  50,62 

17192 Žmogaus papiliomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų DNR nustatymas vyrams  50,62 

17193 
T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu T.gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu  
17,26 

17194 
T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu T.gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  
13,19 

17195 
T.gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu T.gondii IgA nustatymas imunofermentiniu 
metodu T.gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu  

15,07 

17196 

T.gondii IgM nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu T.gondii IgM nustatymas 
imunosorbentinės agliutinacijos metodu T.gondii IgM nustatymas imunosorbentinės 

agliutinacijos metodu  

29,77 

17197 

T.gondii IgA nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu T.gondii IgA nustatymas 

imunosorbentinės agliutinacijos metodu T.gondii IgA nustatymas imunosorbentinės 

agliutinacijos metodu  

29,83 

17198 
T.gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu T.gondii IgG avidiškumo tyrimas 

imunofermentiniu metodu T.gondii IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu  
46,13 

17199 
T.gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu T.gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu 

T.gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu  
70,49 

17200 
T.gondii IgM nustatymas imunoblotingo metodu T.gondii IgM nustatymas imunoblotingo 

metodu T.gondii IgM nustatymas imunoblotingo metodu  
70,49 

17201 

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgG/IgM 

nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu 

metodu  

13,55 

17202 
Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu Toxocara canis IgG/IgM 

nustatymas imunoblotingo metodu Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu  
70,49 

17203 

Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgM 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu  

18,34 

17204 

Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgG 

antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu  

15,75 

17205 

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu Trichinella spiralis IgG 

nustatymas imunofermentiniu metodu Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu 

metodu  

16,83 

17206 
Trichinella spiralis nustatymas imunoblotingo metodu Trichinella spiralis nustatymas 
imunoblotingo metodu Trichinella spiralis nustatymas imunoblotingo metodu  

70,49 

17207 

Echinococcus (granulosus) nustatymas imunofermentiniu metodu Echinococcus (granulosus) 

nustatymas imunofermentiniu metodu Echinococcus (granulosus) nustatymas imunofermentiniu 

metodu  

22,10 

17208 

Echinococcus (granulosus, multilocularis) nustatymas imunoblotingo metodu Echinococcus 

(granulosus, multilocularis) nustatymas imunoblotingo metodu Echinococcus (granulosus, 

multilocularis) nustatymas imunoblotingo metodu  

70,49 



17209 
Echinococcus multilocularis nustatymas imunofermentiniu metodu Echinococcus multilocularis 
nustatymas imunofermentiniu metodu  

24,39 

17210 
Cysticercus cellulosus IgG nustatymas imunofermentiniu metodu Cysticercus cellulosus IgG 

nustatymas imunofermentiniu metodu  
17,62 

17211 Liambliazės iš fekalijų nustatymas imunofermentiniu metodu  17,62 

17212 
Treponema pallidum nustatymas mikroskopu tamsiame lauke Treponema pallidum nustatymas 

mikroskopu tamsiame lauke  
7,97 

17213 
Treponema pallidum nustatymas tiesioginės imunofluorescencijos metodu Treponema pallidum 

nustatymas tiesioginės imunofluorescencijos metodu  
13,39 

17214 
Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu Treponema pallidum 

IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu  
6,98 

17215 
Treponema pallidum IgM nustatymas imunofermentiniu metodu Treponema pallidum IgM 

nustatymas imunofermentiniu metodu  
9,65 

17216 
Treponema pallidum IgG nustatymas imunofermentiniu metodu Treponema pallidum IgG 

nustatymas imunofermentiniu metodu  
6,88 

17217 
Treponema pallidum IgG, IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu Treponema 

pallidum IgG, IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu  
52,87 

17218 RPR kokybinė reakcija  2,09 

17219 RPR pusiaukiekybinė reakcija  1,93 

17220 
TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu TPHA – 
kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu  

2,45 

17221 
TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu TPHA – 
kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu  

3,80 

17222 VDRL CSF – agliutinacijos reakcija sifilio diagnostikai stuburo smegenų skystyje  2,20 

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  12,92 

17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  12,87 

17225 Boreliozės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu  14,29 

17226 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu  70,49 

17227 Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu  70,49 

17228 Borelijų (Laimo ligos) DNR ištyrimas  70,85 

17229 
Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų skystyje ir serume 
imunofermentiniu metodu  

57,55 

17230 Specifinių intratekalinių IgG (gradiento) nustatymas imunofermentiniu metodu  11,16 

17231 Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu  17,93 

17232 Candida antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu  18,04 

17233 Kokybinis greitasis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG testas 12,00 

17234 Laboratorinis pusiau kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba abtu-RBD IgG nustatymas  11,74 

17235 Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas 12,85 

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

  



 XVIII SKYRIUS  
 IMUNOLOGINIAI TYRIMAI  

   

18001 Branduolio antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANA)  13,86 

18002 Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnų nustatymas (angl. ANCA) 22,46 

18003 Mitochondrijų antigenų antikūnų nustatymas (angl. AMA)  20,34 

18004 Lygiųjų raumenų antigenų antikūnų nustatymas (angl. ASMA)  22,36 

18005 Inkstų / kepenų mikrosomų antikūnų nustatymas (angl. LKM)  23,98 

18006 Glomerulų bazinių membranų antikūnų nustatymas (anti-GBM)  22,10 

18007 Kardiolipino IgG klasės antikūnų nustatymas  15,84 

18008 Kardiolipino IgA klasės antikūnų nustatymas  15,84 

18009 Dvispiralio DNR antikūnų nustatymas (anti-dsDNR)  16,33 

18010 Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu 25,60 

18011 Tiroglobulino antikūnų nustatymas (anti-Tg) imunofermentiniu metodu  25,60 

18012 Gliadino IgG klasės antikūnų nustatymas  17,41 

18013 Gliadino IgA klasės antikūnų nustatymas  17,41 

18014 Neuronus autoantikūnų nustatymas  32,11 

18015 Neuronus autoantikūnus patvirtinantis tyrimas  49,68 

18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas  14,38 

18017 Antistreptolizino O kokybinis nustatymas  2,50 

18018 Alergenui specifinių IgE nustatymas (vienos specifikos)  12,20 

18019 Alergenui specifinių IgE nustatymas skubi diagnostika (10 specifikų)  64,49 

18020 b2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas  28,62 

18021 Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)  1,98 

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas  8,50 

18023 C reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas  3,60 

18024 Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas (angl. ENA)  88,25 

18025 Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas  12,31 

18026 Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas  12,31 

18027 Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas  12,31 

18028 Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas  25,60 

18029 Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas  25,60 

18030 Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas  25,60 

18031 Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas  25,60 

18032 Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas  13,30 

18033 Imunoglobulino G koncentracijos likvore nustatymas  12,31 

18034 Imunoglobulinų lengvųjų kapa / lambda grandinių koncentracijų ir jų santykio nustatymas  26,06 

18035 Kasos elastazės aktyvumo išmatose nustatymas  28,84 

18036 Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas  11,83 

18037 Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas  13,45 

18038 C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas  16,42 

18039 Neutrofilų fagocitozės indekso nustatymas latekso fagocitozės metodu  11,36 

18040 Neutrofilų fagocitozės indekso nustatymas tėkmės citometrijos būdu  30,44 



18041 Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (angl.NBT) 4,90 

18042 Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys  24,08 

18043 Žmogaus leukocitų antigeno B27 nustatymas tėkmės citometrijos būdu  29,30 

18044 Bronchų alveolinio skysčio 1 žymens nustatymas tėkmės citometrijos būdu  36,29 

18045 Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas  2,81 

18046 Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas) 33,62 

18047 
CD59 ekspresuojančių ląstelių skaičiaus periferiniame kraujyje nustatymas tėkmės citometrijos 
būdu  

36,43 

18048 Alfa-glicerofosfatdehidrogenazės aktyvumo limfocituose nustatymas citocheminiu metodu  8,91 

18049 Sukcinatdehidrogenazės (SDH) aktyvumo limfocituose nustatymas citocheminiu metodu  8,66 

18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas  12,04 

18051 Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas  2,25 

18052 Navikinių ląstelių piruvatkinazės M2-PK koncentracijos nustatymas  30,38 

18053 Limfocitų blasttransformacijos reakcija į antigeną tuberkuliną  8,66 

18054 Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija  7,40 

18055 Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną fitohemagliutininą (angl. PHA)  7,56 

18056 
Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną Phytolacca americana (angl. 
PWM)Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną Phytolacca americana (angl. PWM) 

7,61 

18057 Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas limfocitotoksiniu metodu  112,19 

18058 Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas limfocitotoksiniu metodu 181,10 

18059 
Žmogaus leukocitų I klasės antigenų nustatymas skubos tvarka arba patvirtinimas 
limfocitoksiniu metodu 

193,36 

18060 
Žmogaus leukocitų II klasės antigenų nustatymas skubos tvarka arba patvirtinimas 
limfocitoksiniu metodu 

254,09 

18061 Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas molekulinės biologijos metodu  204,52 

18062 
Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas molekulinės biologijos 
metodu  

166,77 

18063 Kryžminės donoro ir recipiento dermės mėginys su vienu serumu limfocitoksiniu metodu  72,41 

18064 
Kryžminės donoro ir recipiento dermės mėginys su recipientų serumų rinkiniu (kadaverinis 
donoras) 

183,87 

18065 Kryžminė donoro ir recipiento reakcija su vienu serumu tėkmės citometrijos būdu  92,74 

18066 Limfocitotoksinių antikūnų tyrimas su 40 specifikų lątelėmis  69,97 

18067 Limfocitotoksinių antikūnų tyrimas su 30 specifikų lątelėmis  67,61 

18068 Autokryžminė reakcija limfocitotoksiniu metodu  39,46 

18069 Antikūnų prieš žmogaus I klasės leukocitų antigenus nustatymas atrankiniu būdu  23,62 

18070 Antikūnų prieš žmogaus II klasės leukocitų antigenus nustatymas atrankiniu būdu  23,78 

  

 

 

 

 

 



 XIX SKYRIUS  
 ŽMOGAUS GENETIKOS LABORATORINIAI TYRIMAI  
   

19001 Kariotipo nustatymas iš kaulų čiulpų arba periferinio kraujo limfocitų  93,47 

19002 Kariotipo nustatymas iš amniocitų arba choriono gaurelių 182,72 

19003 Ph chromosomos nustatymas iš kaulų čiulpų  77,89 

19004 
fragilios X chromosomos nustatymas iš kraujo limfocitų fragilios X chromosomos nustatymas iš 

kraujo limfocitų fragilios X chromosomos nustatymas iš kraujo limfocitų  
108,43 

19005 X lytinio chromatino nustatymas iš burnos gleivinės epitelio  9,59 

19006 

Chromosomų tyrimas fluorescentinės in situ hibridizacijos metodu Chromosomų tyrimas 
fluorescentinės in situ hibridizacijos metodu Chromosomų tyrimas fluorescentinės in situ 
hibridizacijos metodu  

359,55 

19007 DNR ištyrimas (iš 10 ml kraujo)  18,83 

19008 
F508del mutacijos cistinės fibrozės transmembraninio laidumo reguliavimo baltymo (CFTR) 
gene nustatymas  

118,49 

19009 Pasikartojančių sekų skaičiaus hantingtino gene tyrimas  121,21 

19010 
Delecijų distrofino gene nustatymas Delecijų distrofino gene nustatymas Delecijų distrofino 

gene nustatymas  
127,82 

19011 
Delecijų SMN1 gene nustatymas Delecijų SMN1 gene nustatymas Delecijų SMN1 gene 

nustatymas  
174,44 

19012 R408W mutacijos nustatymas PAH gene  162,81 

19013 (CA)(n) pasikartojančių sekų polimorfizmo tyrimas distrofino gene (DMD-45 ir DMD-50)  131,80 

19014 CMT1A geno duplikacijos nustatymas  168,12 

19015 
Denatūruojančio gradientinio gelio elektroforezė (PAH ir CFRT genų nukleotidų sekos 
pakitimams nustatyti) 

301,27 

19016 Tiesioginis nukleotidų sekos nustatymas (PAH, Col1A1, Col1A2 ir CFTR genuose) 289,49 

19017 Y chromosomos mikrodelecijų nustatymas  134,30 

19018 Žmogaus leukocitų antigenų A (ŽLA-A) nustatymas molekuliniu metodu  110,88 

19019 Žmogaus leukocitų antigenų B (ŽLA-B) nustatymas molekuliniu metodu  153,79 

19020 Žmogaus leukocitų antigenų C (ŽLA-C) nustatymas molekuliniu metodu  108,79 

19021 Žmogaus leukocitų antigenų DQB (ŽLA-DQB) nustatymas molekuliniu metodu  104,26 

19022 Žmogaus leukocitų antigenų DRB (ŽLA-DRB) nustatymas molekuliniu metodu  113,24 

19023 
Pasikartojančių sekų skaičiaus hibridizacinis tyrimas FRM-1 gene (fragilios X sindromas) 
Pasikartojančių sekų skaičiaus hibridizacinis tyrimas FRM-1 gene (fragilios X sindromas)  

200,86 

19024 Supaprastinto biologinio giminystės ryšio nustatymo (tiriami trys asmenys) tyrimas  111,35 

19025 Išplėstinio biologinio giminystės ryšio nustatymo (tiriami trys asmenys) tyrimas  291,42 

19026 Tirotropinio hormono koncentracijos sausuose kraujo pavyzdžiuose nustatymas  80,12 

19027 Fenilalanino koncentracijos sausuose kraujo pavyzdžiuose nustatymas  52,92 

19028 Fluorimetrinis tirozino koncentracijos kraujo serume nustatymas  72,31 

19029 Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas  77,67 

19030 Šlapimo analizės programa  93,31 

19031 Aminorūgščių plonasluoksnė chromatografija  46,46 

19032 Angliavandenių plonasluoksnė chromatografija  42,80 

19033 Biocheminiai tyrimai mukopolisacharidozėms nustatyti  69,17 



19034 Triptofano metabolitų nustatymas šlapime  28,62 

19035 Choriono gaurelių biopsija  31,01 

19036 Ultragarsinis vaisiaus tyrimas  13,09 

   

 XX SKYRIUS  
 ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR GYDOMIEJI VEIKSMAI  
   

22001 Diagnostinė ezofagoskopija  23,78 

22002 Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija 33,29 

22003 Ezofagoskopija su vaizdo įrašu be kasetės  35,77 

22004 Ezofagoskopija su vaizdo įrašu su kasete  40,48 

22005 Lazerinė biostimuliacija He – Neo lazeriu stemplėje (1seansas) 28,59 

22006 Lazerinė biostimuliacija He – Neo lazeriu stemplėje (gydymo kursas) 176,24 

22007 
Kardioezofagealinio vėžio išgarinimas (rekanalizacija) Nd YAG lazeriu, 1 seansas, vietinė 
nejautra  

40,48 

22008 
Kardioezofagealinio vėžio išgarinimas (rekanalizacija) Nd YAG lazeriu, gydymo kursas, vietinė 
nejautra  

114,25 

22009 
Kardioezofagealinio vėžio išgarinimas (rekanalizacija) Nd YAG lazeriu, 1 seansas, bendrinė 
nejautra  

88,14 

22010 
Kardioezofagealinio vėžio išgarinimas (rekanalizacija) Nd YAG lazeriu, gydymo kursas, 
bendrinė nejautra  

161,91 

22011 Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant vietinei nejautrai  47,66 

22012 Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant bendrinei nejautrai  95,28 

22013 Kraujavimo stabdymas stemplėje – skleroterapija  119,06 

22014 Kraujavimo stabdymas stemplėje – elektrokoaguliacija  47,66 

22015 Kraujavimo stabdymas stemplėje – lazerinė fotokoaguliacija  88,14 

22016 Kraujavimo stabdymas stemplėje - klijais  33,29 

22017 Polipo pašalinimas, esant vietinei nejautrai  52,37 

22018 Polipo pašalinimas, esant bendrinei intraveninei nejautrai  123,80 

22019 Polipo pašalinimas, esant bendrinei inkubacinei nejautrai  100,02 

22020 Polipo citologinis tyrimas, biopsija  11,89 

22021 Polipo lazerinis išgarinimas, esant vietinei nejautrai  88,14 

22022 Polipo lazerinis išgarinimas, esant bendrinei nejautrai  135,76 

22023 Diagnostinė ezofagogastroskopija  33,29 

22024 Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija, citologiniu tyrimu 42,85 

22025 Diagnostinė ezofagogastroskopija ir lazerinė He-Neo biostimuliacija (vienas seansas) 40,48 

22026 Diagnostinė ezofagogastroskopija ir lazerinė He-Neo biostimuliacija (gydymo kursas) 166,72 

22027 Ezofagogastroskopija ir injekcinė terapija (vienas seansas) 52,37 

22028 Ezofagogastroskopija ir injekcinė terapija (gydymo kursas) 161,91 

22029 Ezofagogastroskopija su aplikacija klijais  38,11 

22030 Skrandžio polipektomija  52,37 

22031 Skrandžio polipektomija su patomorfologiniu tyrimu  61,88 

22032 Lazerinis polipų išgarinimas  88,14 

22033 Gerybinių auglių ekscizija skrandyje su Patomorfologiniu tyrimu, esant vietinei nejautrai  176,24 



22034 Skrandžio gerybinių auglių ekscizija su patomorfologiniu tyrimu, esant bendrinei nejautrai  223,79 

22035 Ligatūrų pašalinimas po buvusių operacijų  47,66 

22036 Enteralinio maitinimo zondo įleidimas  47,66 

22037 Ezofagogastroskopija su vaizdo įrašu, be kasetės  47,66 

, Ezofagogastroskopija su vaizdo įrašu, su kasete  52,37 

22039 Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant vietinei nejautrai  54,81 

22040 Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant bendrinei nejautrai  102,36 

22041 Kraujavimo stabdymas skrandyje skleroterapija  126,24 

22042 Kraujavimo stabdymas skrandyje elektrokoaguliacija  97,65 

22043 Kraujavimo stabdymas skrandyje lazerine fotokoaguliacija  104,73 

22044 Kraujavimo stabdymas skrandyje kombinuota terapija  135,76 

22045 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija  40,48 

22046 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su biopsija, citologiniu ištyrimu  49,99 

22047 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su vaizdo įrašu, be kasetės  64,25 

22048 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su vaizdo įrašu kasetėje  69,07 

22049 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su lazerine He-Neo biostimuliacija (1 seansas) 45,29 

22050 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su lazerine He-Neo biostimuliacija (gydymo kursas) 166,72 

22051 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su injekcine terapija (1 seansas) 52,37 

22052 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su injekcine terapija (gydymo kursas) 161,91 

22053 Dvylikapirštės žarnos polipektomija  59,55 

22054 Dvylikapirštės žarnos polipektomija ir patomorfologinis ištyrimas  69,07 

22055 Lazerinis polipo išgarinimas  52,37 

22056 Enteralinio maitinimo zondo įleidimas  54,81 

22057 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje skleroterapija  135,76 

22058 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje elektrokoaguliacija  107,17 

22059 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje lazerine fotokoaguliacija  116,73 

22060 Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje kombinuota terapija  145,31 

22061 Diagnostinė duodenoskopija  45,29 

22062 Diagnostinė duodenoskopija su biopsija, citologiniu tyrimu  54,81 

22063 ERCP  134,66 

22064 ERCP esant bendrinei intramuskuliarinei nejautrai  145,63 

22065 ERCP esant bendrinei intraveninei nejautrai  156,57 

22066 ERCP esant bendrinei intubacinei nejautrai  266,53 

22067 ERCP su PST esant vietinei nejautrai  189,58 

22068 ERCP su PST esant bendrinei intramuskuliarinei nejautrai  206,06 

22069 ERCP su PST esant bendrinei intraveninei nejautrai  217,03 

22070 ERCP su PST esant bendrinei intubacinei nejautrai  244,49 

22071 ERCP su tulžies takų protezavimu, esant intubacinei nejautrai  272,05 

22072 Tulžies takų sanacija, 1 seansas  54,81 

22073 Tulžies takų sanacija, gydymo kursas (4–5 seansai)  173,80 

22074 Spenelio adenomos ekscizija, esant vietinei nejautrai  116,73 

22075 Spenelio adenomos ekscizija, esant bendrinei intramuskuliarinei nejautrai  126,24 

22076 Spenelio adenomos ekscizija, esant bendrinei intraveninei nejautrai  130,95 



22077 Spenelio adenomos ekscizija, esant bendrinei intubacinei nejautrai  164,28 

22078 Duodenoskopija atliekant vaizdo įrašą, be kasetės  130,95 

22079 Duodenoskopija atliekant vaizdo įrašą kasetėje  135,76 

22080 Diagnostinė rektoromanoskopija  21,41 

22081 Diagnostinė rektoromanoskopija, biopsija ir citologinis tyrimas 30,96 

22082 Polipektomija rektoskopu  59,55 

22083 Polipektomija rektoskopiu ir patomorfologinis tyrimas  69,07 

22084 Lazerinis polipų išgarinimas rektoskopu  71,44 

22085 Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu  95,28 

22086 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei 
intramuskuliarinei nejautrai (1 seansas) 

104,73 

22087 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei intraveninei 
nejautrai (1 seansas) 

119,06 

22088 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei intubacinei 
nejautrai (1 seansas) 

142,84 

22089 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei 
intramuskuliarinei nejautrai (gydymo kursas) 

223,79 

22090 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei intraveninei 
nejautrai (gydymo kursas) 

233,34 

22091 
Lazerinis piktybinio auglio išgarinimas (rekanalizacija) rektoskopu, esant bendrinei intubacinei 
nejautrai (gydymo kursas) 

319,11 

22092 Lazerinė biostimuliacija rektoskopu (1 seansas)  25,62 

22093 Lazerinė biostimuliacija rektoskopu (gydymo kursas) 157,20 

22094 Svetimkūnio pašalinimas iš rectum  114,25 

22095 Diagnostinė sigmoskopija ir premedikacija  40,48 

22096 Diagnostinė sigmoskopija, premedikacija ir patomorfologinis tyrimas  49,99 

22097 Diagnostinė sigmoskopija, premedikacija, vaizdo įrašas, be kasetės  53,82 

22098 Diagnostinė sigmoskopija ir premedikacija atliekant vaizdo įrašą kasetėje  59,55 

22099 Polipektomija per sigmoskopą  59,55 

22100 Polipektomija per sigmoskopą ir atomorfologinis tyrimas  69,07 

22101 Sigmoskopija ir lazerinė He-Neo biostimuliacija (1 seansas) 54,81 

22102 Sigmoskopija ir lazerinė He-Neo biostimuliacija (gydymo kursas – 7 seansai) 209,57 

22103 Lazerinis gerybinių auglių išgarinimas Nd-YAG lazeriu  128,61 

22104 Lazerinė rekanalizacija stenozuojančiu Ca (1 seansas) 142,84 

22105 Lazerinė rekanalizacija stenozuojančiu Ca (gydymo kursas – 3 seansai) 35,24 

22106 Diagnostinė kolonoskopija  98,89 

22107 Diagnostinė kolonoskopija ir patomorfologinis tyrimas  109,97 

22108 Diagnostinė kolonoskopija atliekant vaizdo įrašą, be kasetės  126,35 

22109 Diagnostinė kolonoskopija įrašant vaizdą kasetėje  131,87 

22110 Polipektomija kolonoskopu  126,35 

22111 Polipektomija kolonoskopu ir patomorfologinis tyrimas  137,42 

22112 Lazerinis gerybinių auglių išgarinimas Nd-YAG lazeriu  176,24 

22113 Diagnostinė laparoskopija, esant vietinei nejautrai  109,97 

22114 Diagnostinė laparoskopija, esant bendrinei nejautrai  146,55 

22115 Diagnostinė laparoskopija ir ascito pašalinimas, esant vietinei nejautrai  124,62 

22116 Diagnostinė laparoskopija ir ascito pašalinimas, esant bendrinei nejautrai  161,20 

22117 Diagnostinė laparoskopija ir citologinis tyrimas, esant vietinei nejautrai  128,19 



22118 Diagnostinė laparoskopija ir citologinis tyrimas, esant bendrinei nejautrai  164,88 

22119 Diagnostinė laparoskopija ir kepenų biopsija, esant vietinei nejautrai  146,55 

22120 Diagnostinė laparoskopija ir kepenų biopsija, esant bendrinei nejautrai  183,21 

22121 Diagnostinė laparoskopija ir kitų organų biopsija, esant vietinei nejautrai  190,50 

22122 Diagnostinė laparoskopija ir kitų organų biopsija, esant bendrinei nejautrai  238,16 

22123 Laparoskopija įrašant vaizdą, be kasetės  120,94 

22124 Laparaskopija įrašant vaizdą kasetėje  124,62 

22125 Gydomoji laparoskopija: pilvaplėvės ertmės drenažas, esant vietinei nejautrai  183,21 

22126 Gydomoji laparoskopija: pilvaplėvės ertmės drenažas, esant bendrinei nejautrai  219,79 

22127 Gydomoji laparoskopija: cholecistostomos suformavimas, esant vietinei nejautrai 183,21 

22128 
Gydomoji laparoskopija: cholecistostomos suformavimas, esant bendrinei nejautrai, 
bronchoskopinės manipuliacijos  

219,79 

22129 Diagnostinė tracheobronchoskopija, esant vietinei nejautrai  40,48 

22130 Diagnostinė tracheobronchoskopija, esant bendrinei nejautrai  88,14 

22131 Diagnostinė tracheobronchoskopija ir patomorfologinis tyrimas, esant vietinei nejautrai  49,99 

22132 Diagnostinė tracheobronchoskopija ir patomorfologinis tyrimas, esant bendrinei nejautrai  97,65 

22133 Bronchų sanacija, esant vietinei nejautrai  52,37 

22134 Bronchų sanacija, esant bendrinei nejautrai  100,02 

22135 Svetimkūnio šalinimas, esant vietinei nejautrai  52,37 

22136 Svetimkūnio šalinimas, esant bendrinei nejautrai  100,02 

22137 Laikina bronchų okliuzija  100,02 

22138 Fistulių koaguliacija ir klijavimas  52,37 

22139 Gerybinių auglių išgarinimas Nd-YAG lazeriu  123,80 

   

 XXI SKYRIUS  
 RADIOLOGINIAI TYRIMAI  

   

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) 35,13 

24002 Krūtinės ląstos rentgenoskopija  7,18 

24003 Stemplės rentgenoskopija  9,52 

24004 Skrandžio rentgenoskopija  18,96 

24005 Pilvo apžvalginė rentgenoskopija  7,39 

24006 Plonosios žarnos rentgenoskopija  24,70 

24007 Relaksacinė duodenografija (peroralinė)  26,22 

24008 Žarnyno rentgenoskopija (pasažas)  7,39 

24009 Irigoskopija (dvigubas kontrastavimas)  38,64 

24010 Retrogradinė cholecistopankreatografija  61,71 

24011 Peroralinė cholecistografija  9,52 

24012 Intraveninė cholecistopankreatografija  14,26 

24013 Cholangiografija (operacinėje)  14,26 

24014 Intraveninė urografija  18,96 

24015 Retrogradinė pielografija  29,72 

24016 Cistografija  18,96 

24017 Bronchografija  38,64 

24018 Fistulografija  18,54 



24019 Venografija  29,72 

24020 Mamografija, naudojant kontrastines medžiagas  18,96 

24021 Dakriocistografija  23,78 

24022 Sialografija  23,78 

24023 Metrosalpingografija  29,72 

24024 Orbitų rentgenografija su Baltino protezu 23,78 

24025 Veido ančių kontrastinė rentgenografija  23,78 

24026 Kontrastinė faringografija  23,78 

24027 Artrografija  29,72 

24028 Diskografija  29,72 

24029 Mielografija  35,56 

24030 Parietografija  35,56 

24031 Pelviografija  35,56 

24032 Peridurografija  35,56 

24033 Pneumomediastinografija  35,56 

24034 Pneumoperitoneumografija  35,56 

24035 Pneumoencefalografija  35,56 

24036 Rentgeno tomografija  9,52 

   

 XXII SKYRIUS  
 RENTGENOGRAFIJA  

   

25001 Rentgenograma, 13x18 cm dydžio  3,57 

25002 Rentgenograma, 18x24 cm dydžio  4,21 

25003 Rentgenograma, 24x30 cm dydžio  5,34 

25004 Rentgenograma, 30x40 cm dydžio  6,55 

25005 Rentgenograma, 35x35 cm dydžio  7,08 

25006 Rentgenograma, 35x43 cm dydžio  7,68 

25007 Rentgenograma, 15x40 cm dydžio  5,34 

25008 Ortopantomograma  5,34 

25009 Dantų rentgenograma  3,57 

25010 1 projekcijos fluorograma  3,57 

   

 XXIII SKYRIUS  
 KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA  

   

 
Galvos kompiuterinė tomografija: 

 

26001 
Kompiuterinė tomografija (toliau – CT) galvos ir vidinės ausies regiono, skenavimas be 
kontrastinų medžiagų ir gydytojo aprašymas 

199,09 

26002 
CT galvos ir vidinės ausies regiono ar be jo, skenavimas su kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas 

276,47 

26003 
Turkiabalnio CT daugybiniai ploni pjūviai su MPR rekonstrukcija, su kontrastinėmis 
medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas 

660,76 

26004 
Akiduobių CT skenavimas, daugybiniai ploni pjūviai su MPR rekonstrukcija, su kontrastinėmis 
medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas 

653,15 



26005 
CT – vidurinės ausies ir temporalinio kaulo vienpusis, abipusis išsamus plonasluoksnis tyrimas, 
įskaitant MPR rekonstrukcijas su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas 

638,01 

26006 
Temporalinis kaulo CT tyrimas kontrastuojant dujomis, įskaitant rekonstrukciją ir 
intraliumbalinę punkciją, bet neatliekant tyrimo pagal 1 punktą, ir gydytojo aprašymas 

55,13 

26007 
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar daugiau regionų be kontrastinių 
medžiagų ir gydytojo aprašymas 

356,62 

26008 
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos – I ar daugiau regionų su kontrastinėmis 
medžiagomis ir gydytojo aprašymas  

379,76 

 
Kaklo kompiuterinė tomografija: 

 

26009 
CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, viršutinę stemplės dalį (bet be 
kaklinės stuburo dalies), 1 ar daugiau regionų be kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

514,21 

26010 

CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, viršutinę stemplės dalį (bet be 
kaklinės stuburo dalies) 1 ar daugiau regionų su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 
aprašymas 

554,37 

 
Krūtinės kompiuterinė tomografija: 

 

26011 
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura be kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas  

356,62 

26012 
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura su kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas 

410,11 

 
Galvos smegenų CT tyrimas, atliekamas senos kartos įrenginiu: 

 

26013 Galvos smegenų – CT tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 101,23 

26014 
Galvos smegenų – CT tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo 
aprašymas 

123,06 

26015 
Galvos smegenų – CT tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir 
gydytojo aprašymas  

191,42 

 
Galvos smegenų ir krūtinės ląstos CT tyrimas: 

 

26016 
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir 
gydytojo aprašymas 

356,62 

26017 
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 
ir gydytojo aprašymas 

417,68 

26018 
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 
ir be jų bei gydytojo aprašymas 

577,22 

 
Galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo CT tyrimas: 

 

26019 
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas be intraveninių kontrastinių 
medžiagų ir gydytojo aprašymas 

514,21 

26020 
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis 
medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

577,22 

26021 
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis 
medžiagomis ir be jo bei gydytojo aprašymas 

736,69 

 
Pelvimetrija: 

 

26022 CT – pelvimetrija ir gydytojo aprašymas 199,09 

 
Tirto regiono dinaminė kompiuterinė tomografija (toliau – D-CT): 

 

26023 D-CT – papildomas tyrimas, neįeinantis į minėtas grupes, ir gydytojo aprašymas 243,07 

26024 
D - CT – papildomas tyrimas, įeinantis į minėtas grupes, (skaičiuojamas kaip papildomas 
mokestis prie minėtų tyrimų kainų) 

155,47 



 
Intervencijos su CT kontrole: 

 

26025 CT – tyrimas sujungtas su chirurgine procedūra 359,87 

 
Stuburo kompiuterinis tyrimas: 

 

26026 
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių be kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas 

252,10 

26027 
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas 

294,70 

26028 
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir be 
jų bei gydytojo aprašymas  

394,93 

26029 
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių be kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas  

356,62 

26030 
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas  

394,93 

26031 
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir be 
jų bei gydytojo aprašymas 

554,37 

26032 
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, su intralumbalinėmis kontrastinėmis medžiagomis, 
neįskaitant lumbalinės punkcijos kainos, ir gydytojo aprašymas 

356,62 

 
Epigastriumo kompiuterinė tomografija: 

 

26033 
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas 
be kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas  

199,09 

26034 
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas 
su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas  

243,07 

 
Epigastriumo ir dubens kompiuterinė tomografija: 

 

26035 
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas  

305,17 

26036 
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas  

364,51 

 
Galūnių CT tyrimas: 

 

26037 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, be intraveninių 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

199,09 

26038 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis bei gydytojo aprašymas 

243,07 

26039 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei gydytojo aprašymas  

294,70 

26040 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, be intraveninių 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

252,10 

26041 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

294,70 

26042 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas 

394,93 

26043 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, be intraveninių 
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

356,62 

26044 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

394,93 

26045 
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis 
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas  

501,19 



 
Krūtinės ir epigastriumo CT tyrimas: 

 

26046 
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) be 
intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 

356,62 

26047 
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su 
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

417,68 

26048 
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su 
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas 

524,04 

 
Krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas: 

 

26049 
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo 
aprašymas  

464,49 

26050 
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 
gydytojo aprašymas  

524,04 

26051 
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir 
be jų bei gydytojo aprašymas 

736,69 

 
Kaklo organų, krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas: 

 

26052 
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių kontrastinių 
medžiagų ir gydytojo aprašymas 

671,80 

26053 
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis 
medžiagomis ir gydytojo aprašymas 

736,26 

26054 
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis 
medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas 

888,55 

26055 Magnetinio rezonanso tomografija  396,18 

   

 XIV SKYRIUS  
 ULTRAGARSINAI TYRIMAI  

   

 
Bendroji ultragarsinė diagnostika: 

 

27001 
galvos tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo 
aprašymu  

82,09 

27002 orbitos tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,09 

27003 
kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo 
aprašymu  

82,09 

27004 krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,09 

27005 
pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet 
su gydytojo aprašymu  

82,09 

27006 inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,09 

27007 dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be doplerinio kraujotakos  82,09 

27008 moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,09 

27009 vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,09 

27010 mašnelės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  82,69 



27011 
raumenų ir skeleto tyrimas (1 ar daugiau regionų) be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 
gydytojo aprašymu  

82,69 

27012 
sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo 
aprašymu  

82,09 

27013 
chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvardytų procedūrų ir be 
doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 

82,09 

27014 kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  28,80 

27015 ultragarsinis augančio folikulo įvertinimas 10,26 

 
Kraujagyslių tyrimas: 

 

27016 

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba abipusis) kartu su B skenavimu ir spektrine 
analize. Miego arterijos, kaklo stuburo arterijos, pilvinės aortos ir krūtinės bei pilvo vidaus 
struktūrų, išskyrus širdies ar nėštumo tyrimus, vienas tyrimas be kitų I pogrupės tyrimų 
vertinimo ir vykdymo, gydytojo aprašymas 

230,37 

27017 du ar daugiau minėtų tyrimų, nesusietų su kitais I pogrupės tyrimais, ir gydytojo aprašymas 633,48 

27018 

„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos skenavimas vienpusis arba abipusis) kartu su B 
skenavimu ir spektrine analize su okuloplatizmografija, nesusietas su kitais I pogrupės tyrimais, 
ir gydytojo aprašymas 

276,47 

27019 

„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos ir periferinių kraujagyslių skenavimas (vienpusis arba 
abipusis) ir okuloplatizmografija kartu su B skenavimu ir spektrine analize su 
okuloplatizmografija, nesusieta su kitais I pogrupės tyrimais, ir gydytojo aprašymas  

445,46 

27020 

„Dupleks“ (doplerinis) vienpusis arba abipusis kartu su B skenavimu ir periferinių kraujagyslių 
spektrine analize. Vienas tyrimas be I pogrupės tyrimų vertinimo ir vykdymo. Gydytojo 
aprašymas. 

267,77 

27021 

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba abipusis) kartu su B skenavimu ir periferinių 
kraujagyslių spektrine analize iki krūvio metodo panaudojimo ir 10 min. po jo. Vienas tyrimas 
be I pogrupės tyrimų vertinimo ir vykdymo. Gydytojo aprašymas. 

295,12 

27022 
Prostatos tyrimas: transrektalinis prostatos tyrimas 7 ar 47.5 Mhz davikliu su skaitmeniniu 
tiesiosios žarnos tyrimu ir radiologo, onkologo ir urologo konsultacija 

133,32 

   

 XV SKYRIUS  
 FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI  

   

28001 Reoencefalograma (4 taškai, 2 baseinai, abipusė) 14,26 

28002 Reoencefalograma su posūkių mėginiais  27,24 

28003 Reoencefalograma su nitroglicerino mėginiu  27,24 

28004 Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu  29,72 

28005 Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu, naudojant medikamentų mėginius funkcinius  35,56 

28006 Pneumotachometrija  14,26 

28007 Pneumotachometrija naudojant funkcinius medikamentų mėginius  27,56 

28008 Galūnių kraujagyslių oscilografija  10,65 

28009 Kapiliaroskopija  13,02 

28010 Kaklo kraujagyslių doplerinė flaumetrija  8,21 

28011 Rankų kraujagyslių doplerinė flaumetrija  6,97 

28012 Kojų kraujagyslių doplerinė flaumetrija  7,68 



28013 Globalinė elektromiografija  29,72 

28014 Adatinė elektromiografija  28,27 

 
Elektrostimuliaciniai miografiniai metodai: 

 

28015 impulso perdavimo ištyrimas  28,69 

28016 impulso greičio matavimas  27,67 

28017 ritminė stimuliacija ir tetenizacija  27,67 

28018 ritminė stimuliacija ir tetenizacija su medikamentų mėginiais 29,93 

28019 Elektroencefalografija  28,16 

28020 Elektroencefaloskopija  11,89 

28021 Skydliaukės echoskopinis tyrimas  11,89 

28022 Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)  35,56 

28023 Kepenų echoskopinis tyrimas  35,56 

28024 Inkstų echoskopinis tyrimas  17,83 

28025 Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas 11,89 

28026 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu  10,65 

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo  5,94 

28028 18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu  11,89 

28029 18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo  10,65 

28030 12-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje su gydytojo aprašymu  13,62 

28031 12-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje be gydytojo aprašymo  10,65 

28032 18-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje su gydytojo aprašymu 14,26 

28033 18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 11,29 

28034 EKG su nitroglicerino mėginiu  11,89 

28035 EKG su kalio mėginiu  10,65 

28036 EKG su atropino mėginiu  11,89 

28037 Veloergometrija  47,45 

28038 Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija 59,34 

28039 Echokardiografija M režimu  9,13 

28040 Echokardiografija M režimu + dvimačiu režimu  47,45 

28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu  71,22 

28042 Echokardiografija (2+2D + Dopler + spalvotas kodavimas) 83,11 

28043 Echokardiografija per stemplę  77,17 

 
Echokardiografiniai krūvio mėginiai: 

 

28044 dabutamino  99,71 

28045 stimuliuojant per stemplę  72,46 

28046 Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas  55,76 

28047 Galūnių venų dvigubas skenavimas  45,08 

28048 Vidaus organų kraujotakos dvigubas skenavimas 45,08 

28049 Galvos smegenų kraujotakos dvigubas skenavimas  42,74 

28051 Halterio (24 val., EKG) stebėsena  95,00 

28052 Elektrofiziologinis tyrimas per stemplę  86,69 

28053 Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas 3,68 

28054 Elektrokardioskopija  2,37 

28055 
Fonografinis ištyrimas, sinchroniškai registruojant EKG ir FKG 5 punktus prieš ir po krūvio, ant 
kairiojo šono 

9,62 



28056 Echoelektrokardiografija M ir B režimais realiu laiku, hemodinamikos rodiklių nustatymas 10,76 

28057 
Echoelektrokardiografija M ir B režimais, realiu laiku; hemodinamikos rodiklių nustatymas 
doplerografija ir spektroanalize 

19,07 

28058 
Stressechokardiografija su spalvinio doplerografo spektroanalize ir hemodinamikos rodiklių 
nustatymu (kartu su veloergometrija arba medicininiais mėginiais) 

47,45 

28059 
Echoelektrokardiografija M ir B režimais su spalvinė doplerografija, spektroanalizė, 
hemodinamikos rodiklių nustatymas ir konorarinių šuntų patikrinimas 

23,78 

28060 Stressechokardiografija dirginant sinusinį mazgą  28,59 

28061 
Transezofaginė echokardiografija M ir B režimais su spalvine doplerografija, spektroanalizė, 
hemodinamikos rodiklių nustatymo patikrinimas 

27,67 

28062 
Trumpalaikė transveninė širdies elektrostimuliacija, įskaitant venų punkciją, elektrodų įleidimą, 
krūtinės ląstos rentgeno patikrinimą 

17,51 

28063 
Elektrokardiogramos 12 parametrų telefoninis transliavimas iš ligonio buto į EKG distancinį 
centrą 

7,57 

28064 Elektrokardiogramos aprašymas EKG distanciniame centre  5,73 

28065 Digitalinių arterijų pulso užrašymas arba spaudimo matavimas, įskaitant dokumentaciją 9,94 

28066 
Digitalinių arterijų pulso užrašymas arba spaudimo matavimas prieš ir po šalčio ekspozicijos 
arba medicininiais mėginiais 

14,75 

28067 Galūnių venų pletizmografinis tyrimas įskaitant grafinę registraciją 11,36 

28068 Kulkšnies indekso nustatymas  9,13 

28069 Apatinių galūnių segmentinė doplerografija (12 matavimų) 18,96 

28070 Apatinių arba viršutinių galūnių magistralinių kraujagyslių doplerografija ir spektroanalizė 10,54 

28071 Viršutinių galūnių segmentali doplerografija  15,18 

28072 Brachiocefalinių kraujagyslių doplerografija ir spektroanalizė su funkciniais mėginiais 18,65 

28073 Transkranialinė kraujagyslių doplerografija ir spektroanalizografija  15,18 

28074 
Aortos lanko ir descenduojančios dalies dvigubas skenavimas su spalvine doplerografija ir 
spektroanalize 

15,18 

28075 Ramybės būklės viršutinių arba apatinių galūnių reografinis tyrimas  9,13 

28076 Ramybės būklės viršutinių arba apatinių galūnių reografinis tyrimas su funkciniais mėginiais 10,97 

   

 XXVI SKYRIUS  
 PROKTOLOGINIAI TYRIMAI  

   

29001 Skaitmeninis tiesiosios žarnos tyrimas  5,52 

29002 Tiesiosios žarnos prolapso reponavimas  9,13 

29003 Svetimkūnio išėmimas iš tiesiosios žarnos be bendrinės nejautros 25,62 

29004 Anorektinės fistulės zondavimas  6,97 

29005 Rektoskopija su tumoro biopsija  35,77 

29006 Apžiūra rektaliniu veidrodžiu arba anoskopu 10,97 

29007 Išangės įplėšos blokada  17,94 

29008 Rektoskopija  23,78 

  

 

 

 



 XXVII SKYRIUS  
 PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAI  

   

30001 
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu, 
išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas 

24,91 

30002 
Citopatologinis tyrimas (biologiniai skysčiai, nuoplovos, nuogramdos su centrifugavimu ir 
filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas 

22,54 

30003 
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu 
ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas 

29,72 

30004 
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu 
ir koncentravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas 

26,15 

30005 
Citopatologinis profilaktinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, taip pat ir 
Papanicolaou) (skriningas) ir įvertinimas 

8,31 

30006 
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tai pat ir 
Papanicolaou), laboranto įvertinimas, prižiūrint gydytojui 

14,26 

30007 
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tai pat ir 
Papanicolaou), kurį turi įvertinti gydytojas 

18,96 

30008 
Laboranto įvertinamas Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal 
Bethesda sistemą, prižiūrint gydytojui 

14,26 

30009 
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda 
sistemą, atliekamas gydytojo 

18,96 

30010 Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) ir įvertinimas 22,54 

30011 
Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), išplėstinis (daugiau nei 5 
preparatų ir / arba papildomi dažymo būdai) ir įvertinimas 

39,13 

30012 Plonos adatos aspiracija (paviršinių audinių – skydliaukės, krūties, prostatos ir kitų) 42,74 

30013 Plonos adatos aspiracija (giliųjų audinių, kontroliuojant rentgenu) 62,91 

30014 
Plonos adatos aspirato tepinėlių ruošimas, skubus citologinis medžiagos adekvatumo 
įvertinimas 

34,43 

30015 Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas  47,45 

30016 Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis tyrimas – I lygis 8,31 

30017 
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas – II lygis 

17,83 

30018 
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas – III lygis 

24,91 

30019 
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas – IV lygis 

47,45 

30020 
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas – V lygis 

79,50 

30021 
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas – VI lygis 

104,41 

30022 Audinio dekalcifikavimo procedūra  10,65 

30023 Specialieji mikroorganizmų dažymai (1 procedūra) 17,83 

30024 Specialieji dažymai, visi kiti (1 procedūra) 10,65 

30025 Histocheminis šaldomųjų pjūvių dažymas (1 procedūra) 27,24 

30026 
Histocheminis dažymas, identifikuojantis cheminius komponentus (pvz., varį, cinką, 1 
procedūra) 

15,46 



30027 Histocheminis dažymas, identifikuojantis fermentus (1 procedūra) 26,15 

30028 Konsultavimas dėl preparatų, paruoštų kitur 40,37 

30029 Konsultavimas ruošiant papildomus preparatus 48,69 

30030 Konsultavimas su išsamia klinikinių ir patologinių duomenų analize 66,52 

30031 Gydytojo patologo anatomo konsultacija operacijos metu 26,15 

30032 Intraoperacinė (skubi) biopsija su šaldomaisiais pjūviais, vienas histologinis objektas 58,20 

30033 Intraoperacinė (skubi) biopsija – kiekvienas papildomas audinio blokas su šaldomuoju pjūviu 28,48 

30034 Kiekvieno antikūno imunohistocheminis tyrimas  106,78 

30035 Kiekvieno antikūno imunofluorescentinis tyrimas, tiesioginiu metodu 34,43 

30036 Kiekvieno antikūno imunofluorescencinis tyrima netiesioginiu metodu  30,85 

30037 Diagnostinė elektroninė mikroskopija  332,31 

30038 Elektroninė mikroskopija, skenavimas  225,56 

30039 Skeleto ir širdies raumens morfometrinė analizė  90,19 

30040 Nervo morfometrinė analizė  142,45 

30041 Tumoro morfometrinė analizė  129,43 

30042 Vieno histologinio objekto serijinių ir žingsninių pjūvių gamyba  28,48 

30043 
Patologoanatominis mirusio ligonio tyrimas (autopsija) be papildomų histocheminių, 
imunohistocheminių, biocheminių ir kitų tyrimų 

348,94 

30044 Makropreparatų ir mikropreparatų spalvota fotografija, 1 kadras  3,57 

30045 Skubus tyrimas ir atsakymas telefonu (per 24 val.)  26,15 

30046 Atsakymo siuntimas faksu mieste  4,71 

30047 Atsakymo siuntimas faksu į kitą miestą  10,65 

   

 XXVIII SKYRIUS  
 TEISĖS MEDICINA  

   

 
DNR tyrimai laboratorijoje (1 objektas): 

 

31001 giminystės ryšių nustatymas DNR tyrimų laboratorijoje (3 objektai) 263,45 

31002 spermos identifikavimas  282,53 

31003 plauko identifikavimas  189,90 

31004 kraujo ir jo rūšies nustatymas  18,96 

31005 spermatozoidų paieška  13,02 

31006 spermos, seilių, kraujo grupė  16,59 

31007 spermos grupė imunofluorescencijos metodu  41,50 

 
Chemijos laboratorijoje (1 objektas): 

 

31008 etanolio nustatymas kraujyje, šlapime, likvore  13,02 

31009 opijatų tyrimas  96,13 

31010 efedrino, efedrono nustatymas  59,34 

31011 smalkių nustatymas  17,83 

31012 lakiųjų nuodų tyrimas  108,02 

31013 medikamentų tyrimas  206,49 

31014 fosforo organiniai junginiai  275,34 

31015 metalo tyrimas  251,67 



31016 benzodeazepinų nustatymas  72,46 

31017 metalų koncentracijos nustatymas  106,78 

 
Ambulatorijose (1 objektas): 

 

31018 nukentėjusiojo tyrimas  10,65 

31019 nukentėjusiojo tyrimas naudojantis medicinos dokumentų originalais 18,96 

31020 
nukentėjusiojo tyrimas naudojantis medicinos dokumentų originalais bei papildomomis 
specialistų konsultacijomis 

23,78 

31021 nukentėjusiojo tyrimas pagal pateiktus medicinos dokumentų originalus  18,96 

31022 lytinės būklės tyrimas išprievartavimo atveju  18,96 

31023 nukentėjusiojo tyrimas namuose (be transporto išlaidų)  16,59 

31024 
nukentėjusiojo tyrimas namuose naudojantis medicinos dokumentų originalais (be transporto 
išlaidų) 

28,48 

31025 nukentėjusiojo tyrimas ligoninėje remiantis medicinos dokumentų originalais 14,26 

31026 kartotinis tyrimas pagal medicinos dokumentų originalus, rentgenogramas 24,91 

31027 tyrimo akto dublikato išdavimas  7,08 

31028 Konsultacija advokatams arba nukentėjusiojo artimiesiems (1 objektas)  16,59 

   

 XXIX SKYRIUS  
 FTIZIATRIJA  

   

32001 Anamnezės surinkimas ieškant infekcijos šaltinio  23,78 

32002 Lankymasis prie uždaryto buto – galimo infekcijos židinio (kiemsargio kaimynų apklausa)  23,78 

32003 
Telefoninis iškvietimas, pokalbiai (tarp jų ir infekcijos židinyje) apie būtinybę atvykti 
pasitikrinti 

7,08 

32004 BCG vakcinacija, revakcinacija  28,48 

32005 Graduotas odos mėginys  7,08 

32006 Kocho mėginys  21,30 

 
Personalo mokymas tuberkulinui diagnozuoti ir BCG vakcinacijai: 

 

32007 pirminei  35,56 

32008 kartotinei  11,89 

   

 XXX SKYRIUS  
 ANESTEZIJOS PAGALBA  

   

33001 
Gilesnių nosies sričių, būgnelio, būgninės ertmės, šlapimtakio ir šlapimo pūslės paviršiaus 
anestezija 

15,36 

33002 Gerklų ir bronchų paviršiaus anestezija  13,23 

33003 Adatos dūrio į kanalą vietos anestezija prieš punkciją 15,36 

33004 Vietinis infiltracinis nuskausminimas  17,94 

33005 Periferinio nervo kamieno anestezija (taip pat ir spinalinių nervų) 85,38 

33006 Kojos ir rankos piršto pravedamoji anestezija  21,41 

33007 
Galvos pamato nervo arba ganglijo pravedamoji anestezija arba retrobulbarinė anestezija 
(nurodomas nervas arba ganglijas) 

92,84 

33008 Žvaigždinio nervinio mazgo arba juosmens simpatinė blokada 174,01 



33009 

Rezginio anestezija (pvz., plexus axillaris – pažastinio rezginio)Rezginio anestezija (pvz., 
plexus axillaris – pažastinio rezginio)Rezginio anestezija (pvz., plexus axillaris – pažastinio 
rezginio)Rezginio anestezija (pvz., plexus axillaris – pažastinio rezginio) 

105,54 

33010 Plexus brahialis (peties rezginio) anestezija 105,54 

 

Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių operacijose su dirbtine kraujo apytaka 
(endotrachėjinis metodas):  

33011 iki 3 val. 2740,23 

33012 ilgiau nei 3 val.  3578,46 

 

Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių operacijose be KA (endotrachėjinis 
metodas):  

33013 iki 1 val. 628,67 

33014 iki 2 val.  702,76 

33015 iki 3 val.  793,05 

33016 ilgiau nei 3 val.  841,42 

 
Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių operacijose be KA (intraveninis metodas): 

 

33017 iki 1 val. 270,85 

33018 iki 2 val.  296,57 

33019 iki 3 val.  403,04 

33020 ilgiau nei 3 val.  541,56 

 
Bendra anestezija torakalinėse operacijose (endotrachėjinis metodas): 

 

33021 iki 1 val. 457,74 

33022 iki 2 val.  612,50 

33023 iki 3 val.  915,62 

33024 ilgiau nei 3 val.  1289,53 

 
Bendra anestezija torakalinėse operacijose (endobronchinis metodas): 

 

33025 iki 1 val. 717,30 

33026 iki 2 val.  870,40 

33027 iki 3 val.  1160,60 

33028 ilgiau nei 3 val.  1519,98 

 
Bendra anestezija, atliekant kitas operacijas (endotrachėjinis metodas): 

 

33029 iki 1 val. 457,56 

33030 iki 2 val.  551,32 

33031 iki 3 val.  905,85 

33032 ilgiau nei 3 val.  1289,53 

33033 Bendra anestezija atliekant kitas operacijas (intraveninis metodas) iki 1 val. 135,37 

 
Bendra anestezija (kaukės metodas): 

 

33034 iki 1 val. 148,29 

33035 ilgiau negu 1 val.  481,51 

 
Regioninė anestezija chirurginėse operacijos (endolumbalinis metodas): 

 

33036 iki 1 val. 105,54 

33037 * iki 2 val.  178,40 

33038 * iki 3 val.  251,25 

33039 

* iki 4 val.  
 
 

324,24 



 
Regioninė anestezija chirurginėse operacijose (epiduralinis metodas): 

 

33040 iki 1 val. 105,54 

33041 * iki 2 val.  178,40 

33042 * iki 3 val.  251,25 

33043 * iki 4 val.  324,24 

33044 
Priemoka už endolumbalinio arba epiduralinio kateterio įdėjimą atliekant gydamuosius 
veiksmus 

15,57 

 
* už kiekvieną papildomą 15 min. anesteziją viršijant pažymėtose punktuose numatytą laiką 50,21 

   

 XXXI SKYRIUS  
 KARDIOLOGIJA  
   

34001 Koronarografija  732,69 

34002 PTCA– perkutaninė balioninė koronaroangioplastika  1465,38 

34003 Perikardo punkcija kontroliuojant echoskopu  293,07 

34004 Filtro implantavimas į apatinę tušiąją veną  293,07 

34005 Valvulioplastika  3663,42 

34006 Transezofaginė echokardiografija  87,92 

34007 Av mazgo tachikardijos destrukcija kateteriu 556,84 

34008 Kento pluošto destrukcija kateteriu 615,47 

34009 Skilvelinės tachikardijos destrukcija kateteriu 732,69 

34010 Prieširdžių plazdėjimo destrukcija kateteriu 556,84 

34011 Intrakardinė prieširdžių kardioversija  322,37 

34012 Stemplinis elektrofiziologinis tyrimas  87,92 

34013 Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas dėl supraventrikulinės paroksizminės tachikardijos 293,07 

34014 Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas dėl skilvelinės paroksizminės tachikardijos  293,07 

34015 Trombolizinis miokardo infarkto gydymas  293,07 

34016 Trombolizė sergant plaučių arterijos tromboembolija tromboembolija  879,21 

34017 Intrakardinis hemodinaminis tyrimas  293,07 

   

 XXXII SKYRIUS  
 KARDIOCHIRURGIJA  
   

35001 Širdies, širdies ir plaučių komplekso, plaučių transplantacija su donoro operacija 9757,51 

35002 Vieno vožtuvo protezavimo operacija (vožtuvo kaina įskaičiuota) 7121,69 

35003 Dviejų vožtuvų protezavimo operacija (vožtuvų kaina įskaičiuota) 10525,05 

35004 Tetrados Fallot radikali operacija  1593,96 

35005 Fonteno operacija  1593,96 

35006 Skilvelių pertvaros defekto plastika  1593,96 

35007 Prieširdžių pertvaros defekto plastika  1593,96 

35008 Atviro arterinio latako uždarymas  1269,05 

35009 Aortos koarktacijos pašalinimas  1269,05 

35010 Sisteminės kraujotakos ir plaučių arterijos jungtis  1269,05 

35011 Kardiostimuliatoriaus implantacija  343,59 



35012 Aortokoronarinio šuntavimo operacija  2284,86 

35013 Kontrapulsacija  494,96 

35014 Naujagimių ir kūdikių iki vienų metų stambių kraujagyslių transpozicijos operacija  2240,18 

   

 XXXIII SKYRIUS  
 PULMONOLOGIJA  
   

36001 Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas  4,21 

36002 Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu  16,28 

36003 Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su  36,69 

36004 
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu, be 
analizės kompiuteriu  

18,33 

36005 Pneumatochometrija  4,21 

36006 
Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su 
broncholitikais ir bronchospastikais, be analizės kompiuteriu  

27,99 

36007 Spirografinis ištyrimas atliekant iškvepiamo oro dujų analizę  13,94 

36008 
Bronchoskopija, tam tikrais atvejais apimanti ir papildomas priemones: blakstieninę biopsiją, 
pavyzdžių eksciziją, segmentų zondavimą ir brochoalveolinio laidumo nustatymą  

49,50 

36009 
Priemoka už paslaugą, nurodytą 36008 punkte, jeigu paimama plaučių audinio transbronchinę 
biopsiją  

20,91 

36010 Torakoskopija arba mediastinoskopija, įskaitant pavyzdžio eksciziją arba pavyzdžio punkciją  38,42 

   

 XXXIV SKYRIUS  
 PSICHIATRIJA  
   

37001 

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, 
mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir 
papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas 

36,69 

37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 7,39 

37003 
Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz., bandymo 
nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją 

45,82 

37004 Ligonio slaugytojo mokymas ir gydomo psichikos ligonio slaugos nurodymai 18,33 

37005 
Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant 
dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius  

16,49 

37006 

Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio 
asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių 
tyrimų rezultatai 

16,49 

37007 

Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant 
ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichikos būklės aprašymas pagal 
esamus duomenis 

16,49 

37008 
Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) 
instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinė būklė psichologiškai pagrįsta, gydymą  

18,33 

37009 Individualiosios racionalios psichoterapijos kursas  8,81 

37010 Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas) 36,69 



37011 Psichoterapijos seansas grupėje (2–9 ligoniai) 36,69 

37012 Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip 3 ligoniai) 36,69 

37013 Hipnoterapijos seansas  9,13 

37014 Gydymo hipnoze kursas (10 seansų)  73,28 

37015 Įvairių psichikos sutrikimų psichoterapijos kursas (10 seansų) 54,91 

37016 Logopedo gydomųjų seansų kursas (30 užsiėmimų) 65,39 

37017 Logopedo pirminė apžiūra  7,68 

37018 Teismo psichiatrinė ekspertizė, atliekama stacionare  54,91 

37019 
Teismo psichiatrinė ekspertizė, atliekama ambulatorijoje arba vykstant į kitą nurodytą vietą 
(transporto išlaidos skaičiuojamos papildomai) 

36,69 

   

 XXXV SKYRIUS  
 NARKOLOGIJA  

   

 
Gydytojo narkologo (psichiatro) priėmimas poliklinikoje: 

 

38001 pirminis paciento priėmimas  36,69 

38002 kartotinis paciento priėmimas  17,62 

38003 Medicininis išblaivinimas  19,07 

38004 Vienkartinė detoksikacija ir simptominės pagalbos teikimas intensyviosios terapijos palatoje 36,69 

38005 Girtumo ekspertizė (alkoholio, narkotinio, toksinio apsvaigimo nustatymas) 7,39 

38006 
Intensyviosios grupinės psichiatrijos kursas stacionare (Minesotos programa) 1 ligoniui (28 
dienos) 

190,50 

38007 Aktyvi antialkoholinė terapija naudojant ilgo veikimo intraveninius vaistus („Torpedo“ ir kt.) 19,78 

38008 Aktyvi antialkoholinė terapija naudojant ilgo veikimo vaistų implantavimą („Esperal“) 74,69 

38009 Nikotinizmo gydymas naudojant antinikotininius preparatus (1 kursas) 19,78 

38010 Opiomanijų gydymas taikant metadono programą 
 

38011 Blaivybės motyvacijų paieška, naudojant „12 žingsnių“ terapijos principus (28 dienos)  89,34 

38012 Antialkoholinė terapija, naudojant sibilizuojančius vaistus (6 savaičių kursas) 30,04 

38013 Abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas (30 dienų) 47,66 

38014 Psichologo apžiūra  10,97 

38015 Emocinio streso hipnoterapija (kodavimas)  18,33 

   

 XXXVI SKYRIUS  
 AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA  

   

39001 Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu 29,30 

39002 Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu  9,13 

39003 Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą  3,68 

39004 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš krūties liaukų  5,52 

39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų  7,39 

39006 Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos  9,13 

39007 Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai 9,13 

39008 Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų  5,52 



39009 Laktostazės likvidavimas  5,52 

39010 Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais  5,52 

39011 Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitais klausimais 5,52 

39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas  22,04 

39013 Makšties gydomosios vonelės  5,52 

39014 Makšties arba gimdos kaklelio vaistų sukeltų arba lytiniu keliu plintančių ligų veikimas  5,52 

39015 Gimdos kaklelio ekscizija skalpeliu  201,78 

39016 Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija  63,23 

39017 Išorinių lytinių organų, makšties arba gimdos krioterapija  17,83 

39018 Gimdos kaklelio konuso (kūgio) pavidalo elektroekscizija (išpjova)  41,50 

39019 Gimdos ertmės aspiracija ir paruošimas citologiniam tyrimui 52,86 

39020 Makšties diafragmos įdėjimas  7,39 

39021 Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą  7,39 

39022 Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 11,46 

39023 Gimdos spiralės išėmimas  10,26 

39024 Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete  11,46 

39025 Makšties tarpsienio arba suaugimo atskyrimas  91,60 

39026 Vaikui makšties svetimkūnio išėmimas  54,91 

39027 Bartolinio liaukos atvėrimas  57,71 

39028 Bartolinio cistos išgliaudymas  115,49 

39029 Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas  62,80 

39030 Cervikalinio kanalo diletacija (išplėtimas) prieš diagnostinę apžiūrą  80,64 

39031 Cervikalinio kanalo diletacija spontaninio aborto arba pogimdyvinės abrazijos atvejais  73,28 

39032 Cervikalinio kanalo abrazija  55,23 

39033 
Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant biologinės medžiagos siuntimą histologiniam 
tyrimui atlikti 

133,74 

39034 
Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant biologinės medžiagos siuntimą histologiniam 
tyrimui atlikti pogimdyminiu laikotarpiu iki 42-os dienos po gimdymo  

128,19 

39035 Gimdos ertmės abrazija spontaninio aborto atveju iki 12 nėštumo savaitės  216,22 

39036 Amniocentezės stebėjimas iki vaisiaus gimimo  14,65 

39037 Neįvykęs persileidimas, abortavimas (nesivystančio nėštumo) 91,60 

39038 Histeroskopija, įskaitant medžiagos paėmimą citologiniam tyrimui  82,09 

39039 Kiaušintakių praeinamumo patikrinimas, įskaitant adapterio uždėjimą  30,75 

39040 Hidrotubacija (1 procedūra)  30,75 

39041 Makštinė Duglaso ertmės punkcija  91,60 

39042 Vagininis (makštinis) Duglaso ertmės atvėrimas  122,78 

39043 Gimdos kaklelio amputacija  172,27 

39044 Makšties priekinės sienos plastika  344,51 

39045 Makšties užpakalinės sienos plastika  344,51 

39046 Gimdos ventrosuspensija, venterofiksacija (gimdos pakėlimo operacijos)  121,11 

39047 Diagnostinė laparotomija  366,35 

39048 Vienos kiaušidės rezekcija  359,16 

39049 Abiejų kiaušidžių rezekcija  430,60 



39050 Vienos pusės kiaušidės pašalinimas kartu su cista ar kito pobūdžio pažeidimu 439,62 

39051 Abiejų pusių kiaušidžių pašalinimas kartu su cistomis  476,31 

39052 Vienos pusės cistomos išgliaudymas  439,62 

39053 Abipusis kiaušidžių cistomos išgliaudymas  476,31 

39054 Vienos pusės kiaušintakių išgliaudymas  359,16 

39055 Abiejų pusių kiaušintakių pašalinimas  430,60 

39056 Vienos pusės gimdos priedų pašalinimas  430,60 

39057 Abiejų pusių gimdos priedų pašalinimas  430,60 

39058 Negimdinio nėštumo operacija išsaugant kiaušintakius 421,47 

39059 Mažojo dubens sąaugų atskyrimas (elektra arba lazeriu)  366,35 

39060 Žarnų sąaugų atskyrimas  549,55 

39061 Vieno kiaušintakio plastinė operacija  632,28 

39062 Abiejų kiaušintakių plastinė operacija  632,28 

39063 Kiaušintakių laidumo patikrinimas, naudojant dažančiąją medžiagą  66,91 

39064 Supravaginali gimdos amputacija  668,83 

39065 Gimdos perforacijos susiuvimas  366,35 

39066 Gimdos supravaginali amputacija, šalinant vieną ar abu kiaušintakius 696,11 

39067 Gimdos supravaginali amputacija, šalinant abiejų pusių gimdos priedus 714,33 

39068 Konservatyvi miomektomija (miomos išgliaudymas) 531,44 

39069 Gimdos amputacija gimdymo metu arba ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu  842,62 

39070 Gimdos ekstirpacija  1007,61 

39071 Gimdos vaginali ekstirpacija  751,34 

39072 
Gimdos ekstirpacija gimdymo metu arba ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu, šalinant arba 
paliekant kiaušintakius 

805,97 

39073 Paprastoji vulvektomija  549,55 

39074 Radikalioji vulvektomija  826,95 

39075 Vertheimo operacija  1099,04 

39076 Laparotomijos operacija, esant peridurinei nejautrai  403,04 

39077 Laparotomijos operacija  366,35 

39078 Diagnostinė laparoskopija ir biopsija arba be jos 403,14 

39079 Gimdos kaklelio apsiuvimas  54,91 

39080 Siūlių išėmimas iš gimdos kaklelio  9,13 

39081 Amnioskopija (vaisiaus vandenų įvertinimas amnioskopu) 11,89 

39082 Išorinė kardiotokografinė diagnostika, pradedant 22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių) 9,94 

39083 
Išorinė kardiotokografinė diagnostika gimdymo metu arba tais atvejais, kai įtariamas 
priešlaikinis gimdymas (iki 30 min.) 

11,89 

39084 Priemoka už kiekvieną valandą  16,70 

39085 Vaisiaus išorinis profilaktinis apgręžimas  54,91 

39086 Pirminis gimdyvės apžiūrėjimas, įskaitant gimdymo eigos suplanavimą  36,69 

39087 Fiziologinio (normalaus) gimdymo priežiūra  476,31 

39088 Patologinio gimdymo priežiūra 549,55 

39089 Gimdymo, esant komplikuotai ekstragenitalinei patologijai, priežiūra 549,55 

39090 Vaisiaus vakuminė ekstrakcija  109,97 

39091 Vaisiaus vidinis apgręžimas, atliekant vaisiaus ekstrakciją 183,21 

39092 Vaisiaus ekstrakcija  109,97 

39093 Cezario pjūvis  915,90 



39094 Ekstraperitoninis Cezario pjūvis  952,48 

39095 Mažasis Cezario pjūvis  732,69 

39096 Vaginalinis Cezario pjūvis  204,93 

39097 Placentos manualinis atidalinimas  54,91 

39098 Gimdos ertmės revizija ranka  54,91 

39099 Gimdos ertmės instrumentinė revizija tik pagimdžius arba 1 parą po gimdymo 54,91 

39100 Gimdos inversijos repozicija  54,91 

39101 Gimdos kaklelio I ir II laipsnio plyšimo susiuvimas  29,72 

39102 Gimdos kaklelio III laipsnio plyšimo susiuvimas  73,28 

39103 Gimdos plyšimo susiuvimas  366,35 

39104 Tarpvietės I ir II laipsnio plyšimo susiuvimas  29,72 

39105 Tarpvietės III ir IV laipsnio plyšimo susiuvimas 915,90 

39106 Perineotomija  141,32 

39107 Epiziotomija (priemoka prie gimdymo priežiūros) 23,78 

39108 Echoskopija (transabdominalinė)  30,75 

39109 Echoskopija (vaginalinė)  38,42 

39110 Echoskopija ir fotoplacentinės kraujotakos tyrimas dopleriu  71,72 

39111 Vaginalinės operacijos, esant inhaliacinei nejautrai  356,08 

39112 Vaginalinės operacijos, esant paracervikalinei (vietinei) nejautrai  31,67 

39113 Histeroskopija, esant intraveninei nejautrai 66,62 

39114 Ginekologinė ligonės apžiūra  17,41 

39115 Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas  5,13 

39116 Genitalijų echoskopija  189,58 

39117 Siuntimo į Medicininės sveikatos ekspertizės komisiją įforminimas  9,52 

39118 Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete 25,62 

39119 Mažos mergaitės gydomoji procedūra – praplovimas su medikamentais  4,10 

39120 Menogramų (patologinių) analizė  30,75 

   

 XXXVII SKYRIUS  
 OFTALMOLOGIJA  
   

40001 Enukleacija su sferiniu implantatu ar be jo  476,10 

40002 Enukleacija su integruotu implantatu  602,73 

40003 Evisreakcija; evisreakcija paliekant intrasklerinį amuolėlį ar kremzlę  476,10 



40004 

Anophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba 

implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta 

procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio 

implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš 

akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba 

implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta 

procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio 

implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš 
akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba 

implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta 

procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio 

implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš 

akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba 

implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio implantato ar kremzlės (atidėta 

procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš akiduobėsAnophthalmus. Dirbtinio 

implantato ar kremzlės (atidėta procedūra) įsodinimas arba implantato pašalinimas iš 

akiduobės 

349,43 

40005 

Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 
procedūra)Anophthalmus. Integruoto implantato, odos ir riebalų lopo įsodinimas (antrinė 

procedūra) 

1193,01 

40006 Orbitos plastika naudojant odos lopą (atidėta procedūra) 202,81 

40007 Surandėjusio junginės maišo rekonstrukcija, naudojant gleivinės lopelį  402,61 

40008 Orbitos revizija, atliekant biopsiją su kaulo pašalinimu 626,33 

40009 Orbitos revizija, atliekant drenažą be kaulo pašalinimo  402,61 

40010 Orbitos egzenteracija su odos lopeliu, su temporalinio raumens persodinimu ar be jo 827,58 

40011 Orbitos revizija, auglio ar svetimkūnio pašalinimas kartu šalinant kaulą 1177,73 

40012 Orbitos revizija šalinant auglį ar svetimkūnį  499,56 

40013 Orbitos dekompresija  1266,78 

40014 Regimojo nervo auglio pašalinimas  751,76 

40015 
Kiaurinio akies obuolio žaizdos sutvarkymas (ragenos ar skleros susiuvimas, kai nesužalota 
intraokulinė struktūra 

626,33 

40016 Kiaurinio akies obuolio žaizdos, esant uvealinių struktūrų įstrigimui, sutvarkymas 730,74 

40017 Kiaurinio akies obuolio sužeidimo su lęšiuko ar stiklakūnio įstrigimu sutvarkymas  1021,44 

40018 Intraokulinio krislo pašalinimas magnetu iš priekinio segmento  402,61 

40019 Intraokulinio krislo nemagnetinis pašalinimas iš priekinio segmento  514,42 

40020 Intraokulinio krislo pašalinimas magnetu iš užpakalinio segmento  730,74 

40021 Intraokulinio krislo nemagnetinis pašalinimas iš užpakalinio segmento  1021,44 

40022 Orbitos absceso ar cistos drenažas  116,30 

40023 Kremzlės cistos ekstirpacija  81,98 



40024 Kremzlės ekscizija  462,27 

40025 Ektropionas ar entropionas (kremzlės kauterizavimas) 116,30 

40026 Tarzorafija  274,42 

40027 

Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar 

elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno 

voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar 

elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno 

voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar 

elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno 

voko) Trichiasis. Krioterapija ar elektrolizė (atskirai kiekvieno voko) Trichiasis. Krioterapija ar 

elektrolizė (atskirai kiekvieno voko)  

51,45 

40028 Medialinė ar lateralinė kantoplastika  33,51 

40029 Ašarų liaukos palpebralinės dalies ekscizija  20,27 

40030 Ašarų maišelio ekscizija ar kita operacija  499,56 

40031 
Ašarų kanalėlių sistemos laidumo atkūrimas naudojant silikoninius vamzdelius ar kt. (1 akis) 
(uždara operacija) 

696,00 

40032 Ašarų kanalėlių laidumo atkūrimas (atvira operacija)  696,00 

40033 Ašarų kanalėlių laidumo atkūrimas (nedelsiant)  462,27 

40034 Ašarų drenažas stikliniais vamzdeliais (atskira procedūra)  298,31 

40035 Nazolakrimalinio vamzdelio pakeitimas, esant bendrinei nejautrai  142,73 

40036 Ašarų taškelio įkirpimo operacija  135,76 

40037 Ašarų taškelio užkimšimas kamšteliu  52,26 

40038 Dakriocistorinostomija  693,45 

40039 Dakriocistorinostomija – kartotinė operacija  1118,39 

40040 Dakriocistokonjunktivorinostomija su junginės lopelių plastika  842,55 

40041 Ragenos įplyšimo padengimas junginės lopeliu  116,30 

40042 Ragenos perforacijos padengimas limpančiaisiais audiniais  298,31 

40043 Ragenos padengimas junginės lopu  372,78 

40044 Junginės ar burnos gleivinės autoplastika  484,70 

40045 Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos ar skleros (be stebėjimo) 71,54 

40046 Ragenos randų pašalinimas ir dalinė keratektomija 202,81 

40047 Ragenos epitelio nugramdymas, esant opai ar erozijai  71,54 

40048 Kiaurinė keratoplastika  1326,72 

40049 Ragenos persodinimas po dviejų persodinimo operacijų  263,14 

40050 Pasluoksninė keratoplastika  894,70 

40051 Kiaurinis skleros persodinimas (įskaitant medžiagos paėmimą iš donoro)  894,70 

40052 Skleros paviršinė pasluoksninė plastika (įskaitant donoro medžiagos suradimą) 596,51 

40053 Ragenos siūlių pašalinimas mikroskopu ar plyšine lempa 74,51 

40054 

Refrakcinė keratoplastika su giliomis įpjovomis po ragenos persodinimo ar intraokulinės 
operacijos (išskyrus radialines keratotomijas), įskaitant išmatavimą ir apskaičiavimą, susijusius 
su šia procedūra 

893,78 

40055 

Ragenos įpjovos, nekiaurinės, astigmatizmo korekcijai (po priekinės kameros chirurgijos ar 
ragenos persodinimo, įskaitant ultragarsinę pachimetriją) su kompresinėmis 
(suspaudžiančiomis) siūlėmis ar be jų  

447,62 

40056 Junginės kauterizacija gydant panusą (gydymas ir konsultacija kiekvieno apsilankymo metu)  60,47 

40057 Junginės krioterapija melanozinių pakenkimų atvejais ar CO, NO panaudojimas gydymui 298,31 

40058 Junginės cistos pašalinimas (įskaitant, jei reikia, dienos ligoninėje išlaidas) 133,92 



40059 Pterigiumo pašalinimas  271,34 

40060 Pingvekulės pašalinimas (neįskaitant kontaktinių lęšių parinkimo) 116,30 

40061 Limbo srities augliuko pašalinimas  274,42 

40062 Limbo augliuko pašalinimas, kai reikia keratektomijos ar sklerektomijos 37,50 

40063 Lęšiuko pašalinimas  762,20 

40064 Dirbtinio lęšiuko įsodinimas  432,44 

40065 Dirbtinio lęšiuko pašalinimas arba repozicija  462,27 

40066 Dirbtinio lęšiuko pašalinimas ir (ar) pakeitimas kitu dirbtiniu lęšiuku  790,26 

40067 
Dirbtinio lęšiuko pašalinimas ir jo pakeitimas kitu dirbtiniu lęšiuku, įsodinant jį į užpakalinę 
kamerą ir fiksuojant prie rainelės ar skleros  

894,70 

40068 Intraokulinio lęšiuko repozicija naudojant MeCannell siūlę ar pan. 372,78 

40069 Juvenilinės kataraktos pašalinimas  1185,51 

40070 
Kapsulektomija ar stiklakūnio pašalinimas per priekinę kamerą bet kokiu būdu – veiksmas 
nesusijęs su kita intraokuline operacija  

514,42 

40071 

Kapsulektomija atliekant užpakalinės kameros sklerektomiją ir stiklakūnio pašalinimas iš 
priekinės kameros, atliekant užpakalinės kameros sklerektomiją, kerpant ir siurbiant, pakeičiant 
stiklakūnį fiziologiniu, Hartmann'o ar kt. tirpalu (procedūra nesusijusi su kita intraokuline 
operacija) 

562,79 

40072 

Vitrektomija atliekant užpakalinės kameros sklerektomiją; stiklakūnio pašalinimas, stiklakūnio 
atidalinimas, preretinalinių membranų pašalinimas kerpant ir siurbiant, pakeičiant fiziologiniu, 
Hartmann'o ar kt. tirpalu (procedūra nesusijusi su kt. intraokuline operacija)  

1327,14 

40073 Tinklainės krioterapija, kai atliekami papildomi gydomieji veiksmai  223,69 

40074 

Kapsulektomija ar lensektomija atliekant užpakalinės kameros skleroktomiją ir stiklakūnio 
pašalinimą, šalinant stiklakūnio švartus ar preretinalines membranas fiziologiniu ar Hartmann'o 
tirpalu (nesusijusi su kt. intraokuline operacija)  

1506,14 

40075 Kapsulotomija (ne lazerinė)  298,31 

40076 Užpakalinės kapsulės nuvalymas  298,31 

40077 
Užpakalinės ar priekinės kameros paracenezė terapinių medžiagų suleidimui ar kameros skysčio 
/ stiklakūnio paėmimas tyrimui atlikti 

298,31 

40078 Kraujo pašalinimas iš priekinės kameros (atskira procedūra) 626,33 

40079 Fistulizuojanti glaukomos operacija  946,96 

40080 Kartotinė fistulizuojanti glaukomos operacija  1185,51 

40081 Glaukomos operacija, naudojant Malteno vožtuvą  1327,14 

40082 Malteno vožtuvo pašalinimas operuojant glaukomą  164,07 

40083 Goniotomija  693,45 

40084 Priekinių ar užpakalinių sąaugų atidalinimas – atskira procedūra (ne lazerinė) 514,42 

40085 Iridektomija (įskaitant rainelės augliuko pašalinimą) ar iridektomija kaip atskira procedūra  514,42 

40086 Auglio, apėmusio krumplyną ar krumplyną su rainele, pašalinimas 1081,10 

40087 Ciklodiatermija ar ciklokrioterapija  292,36 

40088 Tinklainės atšokimo operacija, atliekant diatermiją ar krioterapiją 894,70 

40089 Tinklainės atšokimo operacija su plombavimu  1327,14 

40090 Tinklainės atšoka ir revizija  1655,24 

40091 Lazerinė trabekuloplastika (1seansas 1 akiai) 447,41 

40092 Lazerinė iridektomija (1seansas 1 akiai) 350,46 

40093 Lazerinė kapsulotomija (1seansas 1 akiai) 350,46 

40094 Lazerinė vitreolizė ar lęšio medžiagų kartikolizė arba fibrinolizė (1seansas 1 akiai) 350,46 



40095 Siūlų suardymas lazeriu (1seansas 1 akiai) 67,12 

40096 Ragenos ar skleros kraujagyslių lazerkoaguliacija (1seansas 1 akiai) 67,12 

40097 Pterigiumo pašalinimas lazeriu  271,34 

40098 Pingvekulės pašalinimas lazeriu  116,30 

40099 Rainelės augliuko lazerinė fotokoaguliacija  350,46 

40100 Tinklainės fotokoaguliacija  447,41 

40101 Tinklainės atšoka – cirkliažo juostos pašalinimas  164,07 

40102 Silikono pašalinimas iš užpakalinės kameros  626,33 

40103 Tinklainės krioterapija (iš išorės) – atskira procedūra 581,54 

40104 Retrobulbarinė transliuminacija – atskira procedūra  89,45 

40105 Retrobulbarinė vaistų ar alkoholio injekcija  69,38 

40106 Botulizmo toksino injekcija blefarospazmui gydyti  44,79 

40107 Botulizmo injekcija žvairumui gydyti, atliekant elektromiografiją  155,04 

40108 Žvairumo operacija (viena ar abi akys, 1 ar 2 raumenys) 581,54 

40109 Žvairumo operacija, po dviejų žvairumo operacijų  723,14 

40110 Žvairumo operacija (viena ar abi akys, 3 ar daugiau raumenų) 693,45 

40111 Žvairumo operacija (viena ar abi akys, 3 ar daugiau raumenų), po dviejų ar daugiau operacijų  864,88 

40112 Pritaikomųjų siūlių koregavimas po žvairumo operacijų  187,84 

40113 Raumenų persodinimas, esant žvairumui  693,45 

40114 Raumenų persodinimas, esant žvairumui, po dviejų ar daugiau operacijų 693,45 

40115 Nutrūkusio medialinio voko raiščio ar ekstraokulinio raumens operacinis gydymas  402,61 

40116 Žaizdos kartotinis susiuvimas po intraokulinės operacijos ir iškritusios rainelės ekscizija  402,61 

40117 Apatinio ar viršutinio voko retraktoriaus recesija  894,70 

40118 Viršutinio voko recesija  767,93 

40119 Entropiono korekcija suploninant, sutrumpinant ar koreguojant apatinio voko retraktorius  745,60 

40120 

Vokų užsiuvimas esant n. Facialis paralyžiui su implantantu Vokų užsiuvimas esant n. Facialis 
paralyžiui su implantantu Vokų užsiuvimas esant n. Facialis paralyžiui su implantantu Vokų 
užsiuvimas esant n. Facialis paralyžiui su implantantu Vokų užsiuvimas esant n. Facialis 
paralyžiui su implantantu  

544,35 

40121 Antakių pakėlimas, esant parezei: 
 

40122 Subjektyvus refrakcijos nustatymas  3,68 

40123 Subjektyvus refrakcijos nustatymas astigmatizmo atveju  5,52 

40124 Objektyvus suaugusiųjų refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu  4,21 

40125 Akomodacijos rezervų nustatymas  5,94 

40126 Oftalmometrija  3,68 

40127 Vaikų iki 6 metų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas  3,68 

40128 Suaugusiųjų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas  1,84 

40129 Objektyvus vaikų iki 6 metų refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu  4,42 

40130 Prizminės korekcijos pritaikymas  7,39 

40131 Akinių stiprumo nustatymas dioptimetru  1,84 

40132 Refraktometrija  5,52 

40133 Slapto žvairumo laipsnio nustatymas  3,68 

40134 Akių motorikos kiekybinis tyrimas dėl slapto žvairumo  7,39 



40135 Regėjimo charakteristikos nustatymas 4 taškų spalviniu mėginiu 1,84 

40136 Binokulinių funkcijų tikrinimas, naudojant sinoptoforą (Maddox testą) 3,68 

40137 Ortoptinis gydymas, kiekvienas seansas ir jo priežiūra 7,39 

40138 Abiejų akių judesių diferencijuota analizė ir grafinis vaizdas (bent 36 kryptys kiekvienai akiai) 9,13 

40139 Pleoptinio gydymo seansas, naudojant specialią aparatūrą  3,68 

40140 Kampimetrija  42,53 

40141 Akipločio nustatymas  9,13 

40142 Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė) 36,69 

40143 Spalvų skyrimo tikrinimas pagal spalvų lenteles  5,52 

40144 
Diferencijuotas sugebėjimo skirti spalvas patikrinimas (pvz.: spektrinės kompensacijos metodu, 
testu spalvų laukeliams sudėti) 

6,55 

40145 Spalvų skyrimo patikrinimas anomaloskopu  9,13 

40146 Priekinių ir vidinių akies dalių biomikroskopija  10,97 

40147 Gonioskopija (abiejų akių)  7,39 

40148 Biomikrooftalmoskopija (naudojant Goldmano lęšį) 18,33 

40149 Diafanoskopija  2,97 

40150 Ekzoftalmometrija  2,97 

40151 Oftalmoskopija (tiesioginė)  5,52 

40152 Oftalmoskopija (netiesioginė, naudojant veidrodinį oftalmoskopą) 3,68 

40153 Oftalmochromoskopija  7,39 

40154 Fluoroscencinė angiografija  64,15 

40155 Akies kraujagyslių doplerografija  9,13 

40156 Elektroretinografija  14,65 

40157 Elektrinio fosfeno nustatymas  8,49 

40158 Kontrastinis nutekamųjų ašarų latakų tyrimas 43,94 

40159 Tonometrija Maklakovo, Ščioco tonometrais  3,68 

40160 Vaikų elektroretinografija  73,28 

40161 
Akies ašies ilgio nustatymas ultragarsu ir biometrija (echobiometrija), įskaitant ir kitos akies 
lyginamąjį tyrimą ir intraokulinio lęšio apskaičiavimą  

11,46 

40162 Echobiometrinis retrobulbarinės talpos ir raumenų tankio nustatymas 9,13 

40163 Vienos akies echografinis tyrimas  5,52 

40164 
Elektrofiziologiniai tinklainės ir regos nervo tyrimai siekiant pasirinkti gydymo taktiką ir 
įvertinti jo rezultatus 

17,30 

40165 Ragenos paviršiaus dažymas, naudojant fluoresceiną  2,97 

40166 
Vienos akies obuolio sonografinis tyrimas A vaizdo ir B vaizdo metodu, įskaitant 
fotodokumentaciją ir lyginamąjį kitos akies tyrimą 

18,33 

40167 Žvairumo ištaisymo operacija. Tiesiųjų raumenų rezekcija  563,21 

40168 Žvairumo ištaisymo operacija. Tiesiųjų raumenų recesija 601,81 

40169 Žvairumo ištaisymo operacija. Vieno ir kito tiesiojo raumens rezekcija  873,09 

40170 Voko incizija (absceso atvėrimas)  169,20 

40171 Chaliaziono ekskochleacija  302,09 

40172 Vokų gerybinio tumoro pašalinimas be vokų plastikos 311,43 

40173 Vokų gerybinio tumoro pašalinimas, įskaitant vokų plastiką  1232,04 

40174 Vokų plastinė rekonstrukcija  1329,80 

40175 Vokų žaizdų revizija ir susiuvimas  671,41 

40176 Vokų žaizdų revizija ir plastika  1293,11 



40177 Ptozės ištaisymas  132,29 

40178 Tarzorafijos perkirpimas  79,11 

40179 Ašarų maišelio pūlinio incizija  91,50 

40180 Ašarų maišelio fistulės išpjovimas  115,91 

40181 Junginės tumoro pašalinimas  101,86 

40182 Junginės žaizdos susiuvimas  65,49 

40183 Pterigiumo plastika  124,30 

40184 Plastinė junginės operacija su transplantantu  423,52 

40185 Paracentezė su priekinės kameros plovimu  279,45 

40186 Antigliaukominė operacija: užpakalinė sklerektomija  101,16 

40187 Intrakapsulinė kataraktos ekstrakcija  220,64 

40188 Intrakapsulinė kataraktos ekstrakcija su iridektomija 214,59 

40189 Intrakapsulinė kataraktos ekstrakcija + intraokulinė linzė  427,73 

40190 Priekinė vitrektomija  1351,42 

40191 Kombinuota antiglaukominė kataraktos ekstrakcijos operacija 2957,19 

   

 XXXVIII SKYRIUS  
 OTORINOLARINGOLOGIJA  

   

41001 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant 81,77 

41002 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas chirurginiu būdu  236,81 

41003 Ausies polipo pašalinimas  142,84 

41004 Išorinės klausomosios landos gerybinių auglių chirurginis pašalinimas  161,48 

41005 Išorinės landos plastika su kremzlės ir / ar kaulinės dalies pašalinimu (atskira operacija) 581,01 

41006 Išorinės klausomosios landos egzostorių (kaulinių išaugų) pašalinimas  920,92 

41007 
Išorinės klausomosios landos stenozės koreliacija su išorinės landos plastika, naudojant 
transplantantus ar jų nenaudojant  

980,36 

41008 Išorinės klausomosios landos atitaisymas po mastoidektomijos  283,23 

41009 Miringoplastika endoaurikuliariu būdu  582,56 

41010 Miringoplastika užausiniu ar endoauraliniu būdu 949,12 

41011 Otikoantrotomija nešalinant kaulo defekto, atliekant ar neatliekant miringoplastiką  1134,70 

41012 Otikoantrotomija pašalinant kaulo defektą, atliekant ar neatliekant miringoplastiką  1270,89 

41013 Klausos kauliukų grandinės atitaisymas  1080,67 

41014 Klausos kauliukų grandinės atitaisymas ir miringoplastika 1184,09 

41015 Antromastoidotomija  516,79 

41016 Radikali vidurinės ausies operacija kartu atliekant miringoplastiką  1579,52 

41017 Mastoidektomija kartu atliekant miringoplastiką ir atitaisant klausos kauliukų grandinę  1860,92 

41018 Radikali ausies operacija  1080,67 

41019 Radikali ausies operacija, atliekant miringoplastiką 1183,99 

41020 Radikali ausies operacija, atliekant miringoplastiką ir atitaisant klausos kauliukų grandinę  1465,88 

41021 Revizija po radikalios ausies operacijos, atliekant miringoplastiką  1080,18 

41022 Labirinto suardymas ar pašalinimas  1024,31 



41023 
Smegenėlių tilto auglių pašalinimas visais ekstrakranialiniais būdais, dirbant dviem chirurgams, 
įskaitant pooperacinę priežiūrą  

2708,07 

41024 Kaukolės auglių pašalinimas per smilkinį  2777,73 

41025 Smilkinio rezekcija, šalinant auglį, atliekant mastoidektomiją ir / ar vidinio nervo dekompresiją  1906,31 

41026 Endolimfinio maišelio dekompresija per smilkinį, atliekant jo drenažą ar be jo 1183,99 

41027 Stapedoplastinė operacija  1183,99 

41028 Stapedektomija  1080,67 

41029 Kilputės mobilizacija  695,40 

41030 Kochlearinė implantacija, įskaitant mastoidektomiją  1879,07 

41031 

Glomus tympanicus pašalinimas transtimpaniniu būdu Glomus tympanicus pašalinimas 

transtimpaniniu būdu Glomus tympanicus pašalinimas transtimpaniniu būdu Glomus 

tympanicus pašalinimas transtimpaniniu būdu Glomus tympanicus pašalinimas transtimpaniniu 

būdu  

817,54 

41032 

Glomus tympanicus pašalinimas transmastoidektominiu būdu Glomus tympanicus pašalinimas 

transmastoidektominiu būdu Glomus tympanicus pašalinimas transmastoidektominiu būdu 

Glomus tympanicus pašalinimas transmastoidektominiu būdu Glomus tympanicus pašalinimas 

transmastoidektominiu būdu  

1184,09 

41033 Miringotomija ir šuntavimas  236,81 

41034 Vidurinės ausies granulomos, cholesteatomos ir polipo pašalinimas su miringotomija ar be jos  1134,70 

41035 Paracentezė  46,92 

41036 
Ausies tualetas naudojant operacinį mikroskopą ir būgnelių mikroapžiūra, naudojant vietinę ar 
bendrinę nejautrą  

109,05 

41037 Vienos arba abiejų ausų otomikroskopija, esant bendrinei nejautrai 109,05 

41038 Nosies ertmės, nosiaryklės apžiūra, esant bendrinei nejautrai 71,44 

41039 Kraujavimo iš nosies sustabdymas užpakaline tamponada  122,14 

41040 Svetimkūnių iš nosies pašalinimas  77,06 

41041 Nosies polipo ir kelių polipų pašalinimas  81,77 

41042 Septoplastika, pogleivinė rezekcija, nosies pertvaros perforacijos plastika  479,28 

41043 Kraujavimo iš nosies stabdymas krioterapijos būdu  161,59 

41044 Randų sąaugų iš nosies ertmės pašalinimas  116,19 

41045 Nosies kriauklės ar kriauklių dislokacija  71,44 

41046 Nosies kriauklės pašalinimas (dalinis, visiškas, vienpusis) 13,52 

41047 Vienpusė pogleivinė kriauklių rezekcija  175,42 

41048 Nosies kriauklių krioterapija  99,10 

41049 Viršutinio žandinio ančio punkcija  32,27 

41050 Viršutinio žandinio ančio punkcija, esant bendrinei nejautrai  91,21 

41051 Radikali viršutinio žandinio ančio operacija, atliekant etmoidektomiją  601,42 

41052 
Intranazalinė viršutinio žandinio ančio operacija ar svetimkūnio pašalinimas iš viršutinio 
žandinio ančio  

293,18 

41053 Šoninė rinotomija navikui pašalinti  889,68 

41054 Išorinė frontetmoidektomija kartu atliekant sfenoidektomiją ar jos neatliekant 770,51 

41055 Intranazalinė kaktinio ar pleištinio ančio operacija  479,28 

41056 Kaktinio ančio trepanacija  334,47 

41057 Kaktinio ančio obliterapija  770,51 

41058 Intranazalinė pleištinio ančio operacija 293,18 

41059 Klausomojo vamzdžio kateterizavimas  46,10 



41060 Tiesioginė nosiaryklės apžiūra, atliekant biopsiją ar be jos  122,14 

41061 Nosies ančių, nosiaryklės ar gerklų fibroskopija  121,64 

41062 Juvenilinės nosiaryklės angiofibromos pašalinimas  726,22 

41063 Vaikų iki 12 metų tonzilektomija ar tonzilektomija su adenoidektomija  293,18 

41064 Vyresnių kaip 12 metų pacientų tonzilektomija ar tonzilektomija su adenoidektomija  368,40 

41065 Kraujavimo stabdymas po tonzilektomijos ar adenoidektomijos, kai reikia bendrosios nejautros 142,84 

41066 Adenoidektomija  161,59 

41067 Paratonzilinio absceso atvėrimas  69,60 

41068 Uvulektomija ar uvulotomija  35,35 

41069 Ryklės ar antgerklio cistų pašalinimas  353,32 

41070 Ezofagoskopija kietu ezofagoskopu, atliekant biopsiją  184,13 

41071 Ezofagoskopija kietu ezofagoskopu ir svetimkūnio pašalinimas  353,32 

41072 Totalinė laringektomija  1278,03 

41073 Vertikali hemilaringektomija su tracheostomija  1225,49 

41074 Viršutinės gerklų srities laringektomija su tracheostomija  1506,88 

41075 Tiesioginė laringoskopija ir biopsija  270,64 

41076 Tiesioginė laringoskopija ir auglių pašalinimas iš gerklų  293,18 

41077 Mikrolaringoskopija  285,71 

41078 Mikrolaringoskopija pašalinant gerklų papilomas  490,15 

41079 Mikrolaringoskopija ir auglių iš gerklų pašalinimas  404,06 

41080 Gerklų operacijos po gerklų karkaso lūžių  581,96 

41081 Išorinės gerklų operacijos, laringofisūra su chordektomija ar be jos  582,56 

41082 Laringoplastika, tracheoplastika, atliekant tracheostomiją  944,10 

41083 Tracheostomija  235,29 

   

 XXXIX SKYRIUS  
 DERMATOLOGIJA  

   

 
Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: 

 

42001 pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas (1 priėmimas) 29,30 

42002 Lėtinė blauzdų opa (neįskaitant vaistinių medžiagų) 9,52 

42003 
Išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba pribarstymas milteliais ir aprišimas 
(neįskaitant vaistinių medžiagų)  

6,97 

42004 Nagų grybelio chirurginis gydymas (su nagų paruošimu, 10 apsilankymų)  86,47 

42005 Galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai) 103,60 

42006 Odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu (1 karpa) 8,92 

42007 Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) 8,81 

42008 Sergančiojo reaktyviuoju artritu konsultavimas (1 konsultacija) 11,36 

42009 Kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos  20,49 

42010 Odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato paruošimo (1 tyrimas) 44,79 

42011 Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 24,91 

42012 Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 23,25 

42013 Kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam tyrimui (1 procedūra) 6,97 

42014 Uretros patepimas arba instiliacija, (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos  6,65 



42015 Gimdos kaklelio vonelė (1 procedūra)  10,97 

42016 Tamponas į makštį (1 procedūra)  8,21 

42017 Vyrų uretroskopija  21,94 

42018 Kompresų ir drėgnų tvarsčių, vonelių procedūros  3,18 

42019 Medikamentų kompresai ant ligonio odos  13,62 

42020 Sergančiojo odos liga gydomoji vonia  5,52 

   

 XXXX SKYRIUS  
 NEUROLOGIJA  

   

43001 Orientacinis regėjimo lauko tikrinimas, duomenų analizė, dokumentacija  5,84 

43002 Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas  5,41 

43003 Klausos funkcijų tikrinimas kamertonais  5,13 

43004 Uoslės ir skonio jutimų tikrinimas  4,71 

43005 Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas dinamometru  1,45 

43006 Judesių koordinavimo ir pusiausvyros tikrinimas testais  1,45 

43007 Vibracijos pojūčio tikrinimas kamertonais  4,10 

43008 Stereognozijos ir kitų sudėtingų jutimo būdų tikrinimas pagalbiniais įrankiais  4,71 

43009 Minorinio testo ir kitų vegetacinių specialių mėginių tikrinimas  20,38 

43010 Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas specialiais testais  13,94 

43011 Kompresijos neuropatijų tikrinimas klinikiniais testais  6,55 

43012 Kraniogramų įvertinimas  1,34 

43013 Spondilogramų įvertinimas  1,34 

43014 Echoencefaloskopijos atlikimas ir duomenų analizė  6,55 

43015 
Suaugusiųjų elektroencefalografija funkciniais testais (naudojant garsą, šviesą ir 
hiperventiliaciją), įvertinant duomenis 

24,91 

43016 Vaikų elektroencefalografija funkciniais testais (naudojant garsą ir šviesą), įvertinant duomenis  33,83 

43017 Elektromiografijos atlikimas, duomenų įvertinimas  15,07 

43018 Elektromiografija – gautų potencialų užrašymas, duomenų analizė  26,32 

43019 Stimuliacinė elektromiografija, duomenų analizė  26,32 

43020 Kaklo ir galvos kraujagyslių palapavimas ir auskultavimas  13,73 

43021 Echopulsografija (ACV, ASM, AV), duomenų įvertinimas  14,26 

43022 Lumbalinės punkcijos atlikimas  43,94 

43023 Likvoro dinaminių mėginių patikrinimas, priemoka prie tyrimo  2,16 

43024 Infiltruojančios blokados  16,28 

43025 Blokados nervų kanaluose  60,36 

43026 Epi- ir periduralinė blokada (nurodoma medikamentų kaina) 71,83 

43027 Žvaigždės formos ir kitų vegetacinių ganglijų blokada (nurodoma medikamentų kaina) 71,83 

43028 Prozerino testo patikrinimas  19,35 

43029 
Nurodymų pateikimas suaugusio žmogaus slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos 
atveju) 

13,23 

43030 
Nurodymų pateikimas susirgusio vaiko slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos 
atveju)  

17,62 

Pastaba: 43029 ir 43030 kodai taikomi tik neurologinių susirgimų atvejais 
 

  

 

 



 XXXXI SKYRIUS  
 VENEROLOGIJA  

   

Gydytojo venerologo atlygis yra algos įkainis, nustatytas, atsižvelgiant į aptarnavimo zonos dydį, gyventojų 
skaičių, geografinį pasiskirstymą ir kitus duomenis. Panašiai nustatoma ir viduriniojo, ir jaunesniojo medicinos 

personalo, dirbančio venerologijos kabinete, pagrindinė alga 
 

 
Papildomai mokama už: 

  

44001 
Epidemiologinį darbą infekcijos židinyje (užkrėtimo šaltinio kontaktų išaiškinimas, ieškojimas, 
gabenimas į medicinos įstaigą miesto ribose) 

14,65 
 

44002 
Epidemiologinį darbą epidemiologiniame židinyje (užkrėtimo šaltinio kontaktų išaiškinimas, 
ieškojimas, gabenimas į medicinos įstaigą, už miesto ribų) 

36,69 
 

44003 
Raštišką kvietimą pas gydytoją ligoniui, sergančiam venerine liga arba asmeniui, su juo 
turėjusiam lytinių santykių 

4,81 
 

44004 
Ligonio arba su juo lytiškai santykiavusio partnerio ieškojimą už rajono, miesto, valstybės ribų, 
naudojantis telefoniniu ryšiu 

18,33 
 

   
 

 XXXXII SKYRIUS  
 

 UROLOGIJA  
 

   
 

45001 Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija  45,89 
 

45002 
Moters šlaplės praplėtimas, įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės 
kateterizaciją (1 procedūra) 

40,37 
 

45003 
Palaipsnis vyro šlaplės plėtimas, įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės 
kateterizaciją (1 procedūra) 

82,19 
 

45004 Svetimkūnio išėmimas iš vyro šlaplės  91,92 
 

45005 Endoskopinis šlaplės tyrimas (uretroskopija)  137,81 
 

45006 Endoskopinis šlaplės tyrimas ir operatyvi procedūra (pvz., papilomos koaguliacija) 164,46 
 

45007 Šlaplės incizija iš vidaus, stebint optiniu prietaisu 320,24 
 

45008 Šlapimo pūslės kateterizacija  27,46 
 

45009 
Vyro šlapimo pūslės kateterizacija ir skalavimas, vaistų instiliacija ir kraujo krešulio 
išskalavimas 

201,89 
 

45010 
Moters šlapimo pūslės kateterizacija ir skalavimas, vaistų instiliacija ir kraujo krešulio 
išskalavimas 

201,89 
 

45011 
Vyro arba vaiko iki 14 metų šlapimo pūslės kateterizacija ir nuolatinio kateterio įdėjimas, taip 
pat intrauretrinė lazerinė terapija  

174,93 
 

45012 
Moters šlapimo pūslės kateterizacija ir nuolatinio kateterio įdėjimas, taip pat intrauretrinė 
lazerinė terapija  

174,93 
 

45013 Šlapimo pūslės skalavimas ir instiliacija, esant įdėtam nuolatiniam kateteriui  64,96 
 

45014 Meatotomija  91,92 
 

45015 Parafimozės bekraujis pašalinimas  71,44 
 

45016 Cirkumcizija  212,54 
 

45017 Priešodžio sulipimo atskyrimas, atskira paslauga  56,75 
 

45018 

Plastinė priešodžio frenulum operacija Plastinė priešodžio frenulum operacija Plastinė 
priešodžio frenulum operacija Plastinė priešodžio frenulum operacija Plastinė priešodžio 
frenulum operacija  

183,21 
 

45019 Fimozės operacija, atliekant apskritimo formos priešodžio siūlę  190,50 
 

45020 Skrotali vazotomija (sterilizacija)  136,29 
 

45021 Varikozės operacija (kapšelio pjovimas)  349,86 
 

45022 Varikozės operacija, perrišant sėklinę veną (pilvo pjovimas) 549,55 
 



45023 Hidro ir spermatocelės (sėklinės cistos) operacija  349,86 
 

45024 Sėklidės pašalinimas, įskaitant sėklidės priedėlio šalinimą  349,86 
 

45025 Sėklidės priedėlio šalinimas, atskira paslauga  384,67 
 

45026 Orhopeksija  225,35 
 

45027 Kirkšnio kriptorchizmo operacija  656,65 
 

45028 Sėklidės nuleidimas esant aukštai retencijai  769,38 
 

45029 Prostatos masažas, siekiant gauti prostatos išspaudžiamą skystį  16,59 
 

45030 Prostatos gydymas injekcijomis ar infiltracija (viena procedūra)  58,20 
 

45031 Prostatos adenomos pašalinimas  1007,43 
 

45032 Transuretrali adenomos rezekcija  1148,54 
 

45033 Moters šlapimo pūslės kaklelio rezekcija  688,71 
 

45034 Moters Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir pavyzdžio ekscizija  228,32 
 

45035 Vyro Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir pavyzdžio ekscizija  241,02 
 

45036 

Šlapimtakio zondavimas (-ai) įskaitant inksto geldelės skalavimą (-us) ir vaistų arba kontrastinių 
medžiagų įleidimą į inkstų geldeles (papildomos paslaugos 45034, 45035 koduose nurodytų 
paslaugų) 

211,41 
 

45037 
Šlapimtakio nuolatinės šinos įdėjimas, pakeitimas arba išėmimas (papildomos paslaugos 45034, 
45035 koduose nurodytų paslaugų) 

512,86 
 

45038 Išsiskiriamo šlapimo matavimas, įskaitant registravimą 102,57 
 

45039 Šlapimo pūslės fistulės priežiūra, įskaitant skalavimą, kateterio fiksaciją ir aprišimą 76,96 
 

45040 Operatyvus šlapimo pūslės fistulės uždarymas  274,74 
 

45041 
Šlapimo pūslės akmenų suskaldymas ir išėmimas įskaitant paslaugas pagal 45035 kodą (viena 
procedūra) 

549,55 
 

45042 Šlapimo pūslės kraujo tamponados išvalymas  323,00 
 

45043 
Operatyvi invazija į šlapimo pūslę transuretraliai, pvz.: kraujavimo židinių koaguliacija, mažų 
svetimkūnių ir mažų auglių išėmimas (papildomos paslaugos pagal 41034 arba 45035 kodus) 

274,21 
 

45044 
Operatyvi invazija į šlapimo pūslę, transuretralus didelių svetimkūnių ir didelių auglių išėmimas 
(papildoma paslauga pagal 45034 arba 45035 kodus) 

293,07 
 

45045 
Kilpinė ekstrakciją arba mėginimas ją panaudoti traukiant akmenis iš šlapimtakio, įskaitant 
šlapimtakio angos pjovimą (papildomos paslaugos pagal 45034 arba 45035 kodus) 

363,37 
 

45046 Šlapimtakio angos pjūvis (papildoma paslauga pagal 45034 arba 45035 kodus) 201,89 
 

45047 Operatyvus vieno arba kelių akmenų išėmimas iš šlapimtakių arba inkstų geldelių 1098,40 
 

45048 
Vieno arba kelių akmenų išėmimas iš šlapimtakių arba inkstų geldelių ir inkstų fistulių 
uždarymas  

1280,72 
 

45049 Inkstų fistulų perkutaninis tvarkymas, įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį  201,89 
 

45050 Inkstų fistulės sutvarkymas (atskira paslauga) 265,93 
 

45051 
Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas, įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį (be 
kateterio kainos) 

76,96 
 

45052 Inkstų fistulės kateterio pakeitimas (be kateterio kainos) 101,16 
 

45053 Paranefrito drenažas  732,69 
 

45054 Komplikuota nefrektomija, esant augliams  1279,38 
 

45055 Nekomplikuota nefrektomija  760,04 
 

45056 Nefropeksija  502,53 
 

45057 Inkstų geldelės ir šlapimtakio anastomozė  917,46 
 

45058 Inksto dekapsuliacija, perinefralinių sąaugų atskyrimas 684,92 
 



45059 Ureterokutaneostomija  735,03 
 

45060 Ureterocistanastomozė  917,46 
 

45061 Parciali cistektomija  684,92 
 

45062 Parciali cistektomija su ureterocistanastomoze 772,96 
 

45063 Cistektomija  1056,61 
 

45064 Cistektomija perkeliant šlapimtakį į žarną  1729,12 
 

45065 Cistektomija formuojant šlapimo rezervuarą iš žarnos  2930,73 
 

45066 Šlapimtakių ir žarnų anastomozė  1648,59 
 

45067 Cistektomija, atliekant ureterokutaneostomiją  1538,62 
 

45068 Cistointestinoplastika  1355,52 
 

45069 Šlapimo pūslės fistulės operatyvus plastinis uždarymas  403,04 
 

45070 Periuretralinė cistos ekscizija  311,43 
 

45071 Ekstraperitoninės, parareninės arba paravezikinės hematomos, flegmonos incizija ir drenavimas  483,57 
 

45072 Retrosimfizinis uretros ir pūslės kaklelio fiksavimas (Maršalo pobūdžio operacija) 483,57 
 

45073 
Proksimalios uretros dalies plastinės operacijos (Solovjovo, Rusakovo ir kt. pobūdžio 
operacijos) 

917,46 
 

45074 Distalios uretros priekinės dalies plastinė operacija  644,55 
 

45075 Transvaginalus veziko-vaginalinės fistulės uždarymas  825,53 
 

45076 Transabdominalus veziko-vaginalinės fistulės uždarymas  917,46 
 

45077 Varpos svetimkūnių ekscizija  403,04 
 

45078 Varpos amputacija  462,16 
 

45079 Hispospadijos ir epispadijos plastika  825,53 
 

45080 Kavernozinių kūnų punkcija, induracijos ekscizija  228,32 
 

45081 Inkstų susiuvimas po traumų  1406,75 
 

45082 Šlapimo pūslės susiuvimas po traumų transabdominaliu būdu 527,65 
 

45083 Šlapimo pūslės susiuvimas po traumų transvezikaliniu būdu  644,55 
 

45084 Prostatos biopsija  137,11 
 

45085 Sėklidžių biopsija  293,07 
 

45086 Prostatos absceso atvėrimas  274,21 
 

45087 Emaskulinizacija  879,21 
 

45088 Kirkšnies limfadenektomija, abipusė  917,46 
 

45089 Retroperitoninė limfadenektomija  1378,16 
 

45090 Intraoperacinė vazografija  102,47 
 

45091 Vazo-vazoanastomozė vienpusė  358,67 
 

45092 Vazo-vazoanastomozė dvipusė  512,37 
 

   
 

 XXXXIII SKYRIUS  
 

 CHIRURGIJA  
 

   
 

46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas 51,66 
 

46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas  89,34 
 

46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą  14,54 
 

46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas  21,02 
 

46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio  97,87 
 

46006 Giliai esančio svetimkūnio išėmimas iš minkštųjų audinių arba kaulų operuojant 221,74 
 

46007 Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas  51,66 
 



46008 Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas  89,34 
 

46009 
Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų chroniškų minkštųjų ir 
kaulų supūliavimo atvejais  

194,92 
 

46010 Antirabinis darbas  7,39 
 

46011 Parazitų išėmimas iš poodžio audinių  97,87 
 

46012 Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių išpjovimą  51,66 
 

46013 
Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine), esančio auglio 
išpjovimas 

140,61 
 

46014 Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš tos pačios vietos 116,51 
 

46015 
Giliųjų kūno audinių (pvz., riebalinių audinių, raumenų, fascijų) arba pavyzdžių iš giliųjų 
audinių išpjovimas 

148,50 
 

46016 Kaklo limfmazgių visiškas pašalinimas  977,29 
 

46017 Pažasties, kirkšnies limfmazgių visiškas pašalinimas  711,36 
 

46018 Krūties liaukos srities rezekcija  194,92 
 

46019 Radikali mastektomija  581,96 
 

46020 Krūties liaukos amputacija  323,00 
 

46021 Krūties liaukos amputacija, atliekant limfadenektomiją  441,25 
 

46022 Vienpusė krūtų plastika atliekant dalinę krūties liaukos rezekciją  892,33 
 

46023 Dalinė krūtų liaukų rezekcija ir plastika, atliekama dviem etapais gigantomastijos atvejais 1372,64 
 

46024 Krūties plastika, vienpusė implantuojant eksp. 1353,89 
 

46025 Krūties silikono protezo implantacija (protezo kaina įskaičiuota)  606,94 
 

46026 Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine, ekscizija  96,13 
 

46027 Giliai esančio auglio atvėrimas, ekcizija  148,50 
 

46028 
Uždegiminio proceso nuslopinimas giliai prapjaunant fascijas ir po jomis esančius sluoksnius, 
įleidžiant dreną, esant bendrinei nejautrai 

161,48 
 

46029 Visiškas odos transplantavimas mažam odos defektui paslėpti  469,13 
 

46030 Užpildyto medikamentais (vaistais) rezervuaro implantavimas į poodį  54,91 
 

46031 Apvalių odos salelių plastikos pritaikymas  201,89 
 

46032 

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, 

kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus 

išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas 

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, 
kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus 

išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas 

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, 

kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus 

išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas 

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, 

kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus 

išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas 

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, 

kiekvienas seansas Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas seansas Naevus flammeus 

išėmimo operacija, kiekvienas seansas  

38,96 
 

46033 Veidą deformuojančio rando korekcija  153,70 
 

46034 Priemoka prie operacijų, atliekamų lazeriu  7,39 
 

46035 Pilvo plastika atliekant riebalinių audinių ir odos eksciziją  451,09 
 

46036 Padidėjusių minkštųjų riebalinių šlaunų audinių plastika ir odos ekscizija 438,70 
 



46037 Kontraktūros atitaistymas netaikant papildomų plastikos metodų  126,67 
 

46038 Kojos arba rankos piršto nago trepanacija  34,85 
 

46039 Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago šaknį  55,66 
 

46040 Plastinė kojos arba rankos nago volelio operacija (mikrotechnika) 222,77 
 

46041 Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą  91,92 
 

46042 Delno flegmonos operacija  139,26 
 

46043 Vieno arba keleto drenų įleidimas į sąnarius, kaulus arba minkštuosius audinius įvairiais būdais  185,15 
 

46044 Osteonekrektomija  297,88 
 

46045 Delno, pėdos arba piršto sąnario – ganglijauso peracija  153,10 
 

46046 Kojos arba rankos piršto auglio (pvz., hemangiomos) išoperavimas  186,39 
 

46047 

Piršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto 
rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando 
operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija 
naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z 
plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastikąPiršto rando operacija naudojant z plastiką 

153,10 
 

46048 Sausgyslės makšties stenozės operacija, išpjaunant mėginį  201,89 
 

46049 Piršto sinovektomija  242,26 
 

46050 Tarpupirščių odos plėvių išpjovimas  89,76 
 

46051 Dviejų suaugusių pirštų sąnarių išoperavimas, atliekant šoninių raiščių rekonstrukciją  335,49 
 

46052 Netaisyklingai susiformavusių pėdos ar delno sausgyslių arba raiščių rekonstrukcija  670,98 
 

46053 Tendosinovektomija  260,27 
 

46054 Vienos ištiesinančios sausgyslės paruošimas ir susiuvimas, sutvarkant šviežią žaizdą  201,89 
 

46055 Sausgyslės rekonstrukcija su transplantantu  684,92 
 

46056 
Vienpusė plaktuko formos kojos piršto padėties korekcija, perkeliant sausgyslę ir atliekant 
plastinę sausgyslės operaciją, taip pat osteotomiją arba kurios nors kaulo dalies rezekciją  

466,37 
 

46057 
Abipusė plaktuko formos kojos piršto padėties korekcija perkeliant sausgyslę ir atliekant 
plastinę sausgyslės operaciją, taip pat osteotomiją arba kurios nors kaulo dalies rezekciją  

817,11 
 

46058 Diupuitreno kontraktūros operacija  423,20 
 

46059 Karpalinio arba tarzalinio sindromo operacija atliekant nervų dekompresiją  559,60 
 

46060 Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas ir gydymas  83,50 
 

46061 
Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo kojos piršto reponavimas, 
gydymas  

143,37 
 

46062 Lūžusio metakarpalinio, metatarsalinio kaulo reponavimas, gydymas  167,04 
 

46063 Lūžusio žastikaulio reponavimas, gydymas  214,38 
 

46064 Lūžusio dubens kaulo reponavimas, gydymas  186,50 
 

46065 Lūžusio šlaunikaulio reponavimas, gydymas  428,76 
 



46066 Lūžusio stuburo slankstelio reponavimas, gydymas, nesant neurokomplikacijų  746,21 
 

46067 Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas  125,32 
 

46068 Artrodezė tarp delno pamato kaulų, įskaitant autologinės medžiagos implantaciją  811,59 
 

46069 Šlaunikaulio osteosintezė  857,48 
 

46070 Vielų išėmimas  158,72 
 

46071 Kaulo audinių paėmimas laisvam persodinimui  559,60 
 

46072 Mažųjų kaulų osteotomija, biopsija ar perforacija  298,31 
 

46073 Šlaunikaulio osteotomija, nekrektomija, sekvestrektomija  746,84 
 

46074 Uodegikaulio rezekcija  189,05 
 

46075 Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas  112,02 
 

46076 Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas  69,99 
 

46077 Apatinio žandikaulio išnirimo reponavimas, gydymas 69,99 
 

46078 Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 112,02 
 

46079 Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  69,99 
 

46080 
Stipinkaulio galvutės panirimo arba krūtinkaulio – raktikaulio sąnario, ar kelio slankstelio 
išnirimo reponavimas, gydymas  

196,02 
 

46081 Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  168,06 
 

46082 Peties sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  168,06 
 

46083 Trauminio klubo sąnario išnirimo reponavimas, gydymas  322,08 
 

46084 Stuburo slankstelių išnirimo reponavimas, gydymas  322,08 
 

46085 Delnakaulio išnirimo operacinis (arba atviras) reponavimas  149,42 
 

46086 Pėdikaulio arba žandikaulio išnirimo operacinis (arba atviras) reponavimas  93,34 
 

46087 Skeleto tempimo pritaikymas, esant kaklo slankstelių panirimui arba išnirimui  93,34 
 

46088 Raktikaulio peties sąnario išnirimo operacinis reponavimas, atliekant raiščių plastiką  168,88 
 

46089 Įprastinio arba recidyvinio žastikaulio išnirimo operacija  746,84 
 

46090 Rankos arba kojos sąnario kapsulės susiuvimas  270,74 
 

46091 Žandikaulio, nykščio, delno sąnario kapsulės susiuvimas  149,42 
 

46092 
Laisvų sąnario kūnų arba svetimkūnių pašalinimas iš peties, alkūnės ar kelio sąnario ir sąnario 
paviršiaus išvalymas  

270,74 
 

46093 
Artroskopinis tyrimas, įskaitant audinių pavyzdžių ėmimą iš minkštųjų audinių, slankstelių arba 
kaulų  

270,74 
 

46094 
Artroskopinė operacija, atliekant menisko rezekciją (dalinę), klostės rezekciją (dalinę), sąnarių 
laisvųjų kūnų išėmimas  

270,74 
 

46095 

Artroskopinė operacija su sinovektomija, sąnarių paviršiaus abrazija, kremzlių ekscizija, 
fiksacija, girnelės sutvirtinimas, menisko susiuvimas, kartotinis menisko sustiprinimas, raiščių 
susiuvimas, patempimas, plastinio raiščio rekonstrukcinė transplantacija  

746,84 
 

46097 Kelio sąnario protezavimas (be protezo kainos) 462,87 
 

46098 Smulkiųjų kaulų osteotomija (be imobilizacijos) 326,68 
 

46099 Šeivikaulio, čiurnikaulių, padikaulių osteotomija (be imobilizacijos) 326,68 
 

46100 Didžiųjų kaulų osteotomija  625,41 
 



46101 

Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija 

(vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus 

operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) 

Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija 
(vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus 

operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) 

Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija (vienpusė) Hallux valgus operacija 

(vienpusė)  

466,37 
 

46102 

Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija 

(abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus 

operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) 

Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija 

(abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus 

operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) 

Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija (abipusė) Hallux valgus operacija 

(abipusė)  

817,11 
 

46103 
Pažeistų kaulinių audinių dalinė rezekcija pakeičiant kaulo dalį autotransplantatu be vidinės 
fiksacijos  

560,03 
 

46104 Pakenktų kaulo audinių rezekcija, defekto pašalinimas autotransplantatu su vidine fiksacija  746,84 
 

46105 Intrameduliarinė osteosintezė atliekant fragmentų repoziciją (esant diafiziniams lūžimams) 746,84 
 

46106 Osteosintezė naudojant plokštelę, atliekant lūžio vietos repoziciją  448,01 
 

46107 Intramedularinės fiksacijos strypo išėmimas  261,40 
 

46108 Fiksacinės plokštelės išėmimas  140,08 
 

46109 Epifirudezė  326,68 
 

46110 Atvira peties sąnario repozicija  336,02 
 

46111 Kelio (pėdos, delno sąnarių) artrotomija  373,32 
 

46112 Šlaunies artrotomija  541,38 
 

46113 Peties, alkūnės artrotomija  336,02 
 

46114 Meniscektomija  485,41 
 

46115 Kelio sąnario sinovektomija  746,84 
 

46116 Kitų sąnarių struktūrų ekscizija (raiščiai, svetimkūniai ir kt.) (be imobilizacijos)  746,84 
 

46117 Pėdos sąnarių artrodezė (be imobilizacijos) 746,84 
 

46118 Peties sąnario artrodezė (be imobilizacijos) 746,84 
 

46119 Kelio sąnario artrodezė (be imobilizacijos) 746,84 
 

46120 Klubo sąnario artrodezė (be imobilizacijos) 1073,42 
 

46121 Kelio sąnario artroplastika  1306,83 
 

46122 Kelio sąnario raiščių plastika (be imobilizacijos)  485,41 
 

46123 Klubo sąnario endoprotezavimas (be protezo kainos) 462,87 
 

46124 Kito pobūdžio klubo sąnario artroplastika  1586,81 
 

46125 Peties sąnario artroplastika  1540,18 
 

46126 Plaštakos raumenų ir sausgyslių susiuvimas (be imobilizacijos) 335,60 
 

46127 Plaštakos sausgyslių transplantacija (be imobilizacijos)  686,06 
 

46128 Raumenų, sausgyslių ir fascijų transpozicija (be imobilizacijos) 686,06 
 

46129 Pažeistų raumenų, sausgyslių, fascijų ir sinovialinių makščių ekscizija  178,93 
 

46130 Sausgyslių sinovialinių makščių ekscizija, išskyrus kelio sąnario sritį  233,45 
 

46131 Raumenų arba sausgyslių susiuvimas (1 sausgyslė) 335,60 
 



46132 Plastinė raumenų arba sausgyslių rekonstrukcija  686,06 
 

46133 Plaštakų pirštų eksartikuliacija, išskyrus pirmąjį pirštą  223,69 
 

46134 Nykščio eksartikuliacija  223,51 
 

46135 Žasto ir plaštakos amputacija  223,51 
 

46136 Alkūnės sąnario eksartikuliacija, dezartikuliacija ir amputacija žastikaulio lygyje  223,51 
 

46137 Viršutinės galūnės abliacija  223,51 
 

46138 Kojos pirštų eksartikuliacija, dezartikuliacija  223,51 
 

46139 Pėdos amputacija, eksartikuliacija,  223,51 
 

46140 Žastikaulio eksartikuliacija  223,51 
 

46141 Šlaunikaulio eksartikuliacija  446,98 
 

46142 Blauzdos amputacija  446,98 
 

46143 Šlaunies amputacija  446,98 
 

46144 Amputacinės bigės apžiūra  298,31 
 

46145 
Kifoskoliozės korekcija, naudojant metalinį distraktorių, nugaros spondilodezė, taikant 
alotransplantantą (transplantato kaina neįskaičiuota) 

1306,83 
 

46146 
Kifozės korekcija (įgimtos arba potrauminės), naudojant aloimplantantą, ir priekinė 
spondilodezė  

1586,81 
 

46147 
Nestabilių stuburo lūžių operacinis gydymas, naudojant metalinį implantantą arba priekinę 
spondilodezę  

1493,54 
 

46148 Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija  140,61 
 

46149 Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija kaklo ir veido srityje (be kosmetinės operacijos) 169,80 
 

46150 Plastinė operacija esant nudegimui, naudojant Filatovo stiebelį (3-4 etapai) (vienas atvejis)  169,80 
 

46151 Nudegimų nekrektomija naudojant bendrinę nejautrą  323,00 
 

46152 Kirkšnių arba šlaunies trūkio (išvaržos) operacija  353,64 
 

46153 Bambos ir vidurinės linijos trūkio (išvaržos) operacija  296,57 
 

46154 Įstrigusios išvaržos operacija, įskaitant ir žarnų rezekciją  516,47 
 

46155 Pooperacinio rando trūkio operacija  516,47 
 

46156 Įgimto diafragmos trūkio plastika  947,99 
 

46157 Įgyto diafragmos trūkio operacija  771,22 
 

46158 Kaklo cistos pašalinimas  394,01 
 

46159 Skydliaukės ekstirpacija  1014,79 
 

46160 Vienos skydliaukės skilties ekstirpacija 790,68 
 

46161 Subtotalinė skydliaukės rezekcija  1014,79 
 

46162 Vienos skydliaukės skilties rezekcija  452,43 
 

46163 Prieskydinių liaukų rezekcija arba ekstirpacija  1128,93 
 

46164 Laparotomija dėl pooperacinio peritonito  1007,93 
 

46165 
Laparotomija, įskaitant intraabdominalinio arba podiafragminio absceso atvėrimą (atskira 
paslauga)  

488,59 
 

46166 Laparotomija, pilvaplėvės sąaugų atskyrimas  517,89 
 

46167 Laparotomija, pooperacinio intraabdominalinio kraujavimo sustabdymas  558,26 
 

46168 Žarnų sąaugų atskyrimas, atliekant plonųjų žarnų rezekciją  959,14 
 

46169 Eventeracija, kartotinė siūlė  16,81 
 



46170 

Plonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios 
žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos 
rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su 
anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su 
anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su 
anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su 
anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomozePlonosios žarnos rezekcija su anastomoze 

959,14 
 

46171 Apendektomija  441,25 
 

46172 Laparoskopinė apendektomija  474,65 
 

46173 Apendektomija naudojant laparotomiją ir pilvo ertmės drenažą  488,59 
 

46174 Apendikuliarinio absceso drenažas  316,03 
 

46175 Mekelio divertikulo ekstirpacija, įskaitant apendektomiją  441,25 
 

46176 Blužnies pašalinimas (splenektomija)  714,15 
 

46177 Laparoskopinė cholecistektomija  805,97 
 

46178 Tulžies pūslės pašalinimas (cholecistektomija)  732,27 
 

46179 Tulžies latakų revizija, įskaitant tulžies pūslės pašalinimą*  916,00 
 

46180 Operacinė cholangiografija, įskaitant operacinę choledochoskopiją* 183,74 
 

46181 Bilisdigestyvi anastomozė  854,72 
 

46182 Transduodenali sfinkterotomija, įskaitant biopsiją 1005,06 
 

46183 Cholecistoenteroanastomozė  854,72 
 

46184 Choledochotomija, konkrementų pašalinimas ir biliodigestyvinė anastomozė (jei reikia) 1005,06 
 

46185 Kartotinė tulžies latakų operacija dėl striktūrų  1705,38 
 

46186 Kartotinė tulžies latakų operacija dėl tulžies fistulės  1078,83 
 

46187 Kepenų ekscizija, biopsija  130,56 
 

46188 Kepenų rezekcija ir segmentektomija  1366,98 
 

46189 Kepenų marginalinė rezekcija  683,51 
 

46190 Kepenų paviršinio sužalojimo susiuvimas  668,22 
 

46191 Kepenų absceso drenažas  573,54 
 

46192 Kepenų traumos gydymas, įskaitant nekrektomiją ar atipinę rezekciją  1294,66 
 

46193 

Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė 
rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, 
segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos 
gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų 
traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija 
Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė 
rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, 
segmentinė rezekcija Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija  

1548,07 
 

46194 Kepenų traumos gydymas, lobektomija  1655,24 
 

46195 Kepenų trauma, išplėstinė lobektomija  2302,59 
 

46196 Kasos nekrektomija, taikant išorinį drenažą  1083,04 
 

46197 Kasos pūlinio ir cistos išorinis drenažas  508,16 
 

46198 Kasos cistos vidinis drenažas (cistogastrostomija)  694,65 
 

46199 Kasos cistos ekstirpacija  1115,10 
 

46200 Kasos cistos drenažas (cistogastrostomija)  719,67 
 

46201 Eksploracinė laparotomija dėl įtariamo kasos endokrininio tumoro, neradus tumoro  755,94 
 



46202 Kasos endokrininio naviko vietinė ekscizija  1137,35 
 

46203 Pankreatoduodeninė rezekcija  1747,06 
 

46204 Pankreatikojejunostomija  1240,35 
 

46205 Ėminio išpjovimas iš kasos (atliekant laparotomiją) (atskira paslauga)  1035,70 
 

46206 Kasos uodegos rezekcija  1183,24 
 

46207 Gastrotomija, kraujuojančios opos ir kraujagyslės susiuvimas  547,11 
 

46208 Gastrotomija  515,02 
 

46209 Opos susiuvimas, piloroplastika, ar gastroenterostomija  698,87 
 

46210 Skrandžio rezekcija  978,63 
 

46211 Subtotalinė skrandžio rezekcija dėl vėžio, įskaitant (jei reikia) splenektomiją  1497,86 
 

46212 Gastrektomija dėl vėžio  1648,27 
 

46213 Selektyvi ar trunkularinė vagotomija ir piloraplastika  583,27 
 

46214 Skrandžio opos ekscizija ir susiuvimas  39,98 
 

46215 Skrandžio polipų ekscizija endoskopu  270,00 
 

46216 Piloromiotomija  441,25 
 

46217 Skrandžio rekonsrukcijos operacija  914,59 
 

46218 Gastroenteroanastomozė (atskira paslauga) 697,45 
 

46219 Sigminės žarnos rezekcija  1069,10 
 

46220 Entero-enteroanastomozė  697,45 
 

46221 Enterokoloanastomozė  697,45 
 

46222 Kolo – koloanastomozė (apeinamoji)  697,45 
 

46223 
Storosios žarnos dalinė rezekcija, įskaitant anastomozę (dešinė ar kairė hemikolektomija ar 
skersinės žarnos rezekcija) 

1287,69 
 

46224 Kolektomija, taip pat subtotali, ileostomija  1351,73 
 

46225 Hartmano tipo operacija  1021,76 
 

46226 Peranalinis tiesiosios žarnos auglio išpjovimas  629,20 
 

46227 Abdomino perinealinė tiesiosios žarnos ekstirpacija, įskaitant kolostomiją  1521,53 
 

46228 Užpakalinė proktotomija (Kraske op.)  991,23 
 

46229 Abdomino analinė tiesiosios žarnos rezekcija, įskaitant kolostomiją  1896,05 
 

46230 Kolektomija su plonosios žarnos rezervuaru  2295,62 
 

46231 Rekonstrukcinė kolorektinė anastomozė su kolostomos panaikinimu  1493,76 
 

46232 Tiesiosios žarnos rezekcija 10 cm žemiau išangės  1762,45 
 

46233 Kolostomija, enterostomija arba cekalinė fistulė (atskira paslauga)  516,47 
 

46234 Tiesiosios žarnos priekinė rezekcija 10 cm aukščiau išangės  1353,15 
 

46235 Kilpinės kolostomos ar ileostomos užsiuvimas be žarnos rezekcijos  588,83 
 

46236 Žarnų stomos užsiuvimas su žarnos rezekcija  1069,10 
 

46237 Įvairios kitos analinės operacijos  175,85 
 

46238 Žarnos intraoperacinis praplovimas – atskira paslauga  286,81 
 

46239 Trauminio žarnų sužalojimo susiuvimas  113,05 
 

46240 Sfinkterolevatroplastika dėl analinės inkontinencijos  629,30 
 

46241 Analinė sfinkterotomija dėl analinės fisūros  254,75 
 



46242 

Aukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija 
m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės 
ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. HipocratiAukštos 
anorektinės fistulės ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. 
HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės 
ekstirpacija m. HipocratiAukštos anorektinės fistulės ekstirpacija m. Hipocrati 

478,86 
 

46243 Žemos perianalinės fistulės operacija  329,97 
 

46244 Anorektinės fistulės ekstirpacija su gleivinės plastika  629,20 
 

46245 Anorektinės zonos revizija, naudojant bendrinę nejautrą  142,45 
 

46246 Išorinio hemoroido ekscizija, naudojant vietinę nejautrą  83,11 
 

46247 Hemoroidektomija  363,37 
 

46248 Abdominalinė rektopeksija, torakalinė chirurgija  991,23 
 

46249 Pleuros ertmės diagnostinė punkcija  38,11 
 

46250 Pleuros ertmės gydomoji punkcija  76,25 
 

46251 Perikardo punkcija  132,51 
 

46252 Pleuros ertmės drenavimas  132,51 
 

46253 Pleuros ertmės drenavimas su pleurodeze  163,25 
 

46254 Plaučių punkcinė biopsija  207,30 
 

46255 Radikali operacija dėl pleuros empiemos  395,96 
 

46256 Diagnostinė torakotomija  950,22 
 

46257 Plaučių dekortikacija  1518,95 
 

46258 Torakoplastika (3 ir daugiau šonkaulių)  1173,41 
 

46259 Kiekvienas etapinės torakoplastikos etapas  604,68 
 

46260 Torakoskopija  247,67 
 

46261 Pulmonektomija arba lobektomija, arba segmentektomija  1518,95 
 

46262 Atipinė plaučių rezekcija  1137,35 
 

46263 
Radikali lobektomija ar pulmonektomija ir krūtinės sienos, diafragmos, perikardo rezekcija arba 
tarpuplaučio limfmazgių pašalinimas  

1799,74 
 

46264 Cervikalinė mediastinoskopija su biopsija  359,87 
 

46265 Perikardektomija ekstrakorporinės kraujo apytakos atveju 2125,01 
 

46266 Transtorakalinis perikardo drenažas  849,49 
 

46267 Subksifoidinis perikardo drenažas  568,73 
 

46268 Trachėjos rezekcija  170,61 
 

46269 Trachėjos rezekcija ekstrakorporinės kraujo apytakos atveju  5123,67 
 

46270 Kitos intratorakalinės operacijos  1518,95 
 

46271 

Pectus excavatum arba carinatum radikalikorekcija Pectus excavatum arba carinatum 

radikalikorekcija Pectus excavatum arba carinatum radikalikorekcija Pectus excavatum arba 

carinatum radikalikorekcija Pectus excavatum arba carinatum radikalikorekcija Pectus 

excavatum arba carinatum radikalikorekcija Pectus excavatum arba carinatum 
radikalikorekcija Pectus excavatum arba carinatum radikalikorekcija Pectus excavatum arba 

carinatum radikalikorekcija  

1418,22 
 

46272 

Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu Pectus excavatum korekcija poodiniu 

implantantu Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu Pectus excavatum korekcija 

poodiniu implantantu Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu Pectus excavatum 

korekcija poodiniu implantantu Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu Pectus 

excavatum korekcija poodiniu implantantu Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu  

755,94 
 

46273 Vielų pašalinimas iš krūtinkaulio  272,97 
 



46274 Sternotominio pjūvio apžiūra, neatveriant tarpuplaučio  323,60 
 

46275 Sternotominio pjūvio apžiūra su kaulo išgramdymu, neatveriant tarpuplaučio  351,80 
 

46276 Resternotomija  949,94 
 

46277 Krūtinkaulio ir tarpuplaučio reoperacija, plastikuojant raumenimis arba didžiąja taukine  1697,77 
 

46278 Antirefliuksinė fundoplastika  863,85 
 

46279 Antirefliuksinė fundoplastika su stemplės plastika  1295,76 
 

46280 Antirefliuksinė kardiopeksija  777,45 
 

46281 Ezofagokardiomiotomija  892,76 
 

46282 Ezofagokardiomiotomija su fundoplastika  1061,92 
 

46283 Ezofagektomija su skrandžio plastika  1947,00 
 

46284 Ezofagektomija su skrandžio plastika ir kaklo anastomoze  2561,83 
 

46285 Ezofagektomija (cervikaliniu ir abdominaliniu būdais)  2049,47 
 

46286 Ezofagektomija ir storosios arba tuščiosios žarnos anastomozė  3074,20 
 

46287 Ezofagektomija atliekant žarnos plastiką ir kaklo anastomozę  3074,20 
 

46288 Ezofagektomija atliekant laisvo tuščiosios žarnos transplantanto plastiką  3586,57 
 

46289 Stemplės tumoro ekscizija  842,23 
 

46290 Stemplės perforacijos susiuvimas  935,78 
 

46291 Trauminės diafragmos išvaržos plastika  770,51 
 

46292 Įgimtos diafragmos išvaržos plastika Angiochirurgija  949,12 
 

46293 Klubinės arterijos endarterektomija  1260,02 
 

46294 

Tr. coeliacus, a. mesenterica sup. endarterektomija Tr. coeliacus, a. mesenterica sup. 

endarterektomija Tr. coeliacus, a. mesenterica sup. endarterektomija Tr. coeliacus, a. 

mesenterica sup. endarterektomija Tr. coeliacus, a. mesenterica sup. endarterektomija Tr. 
coeliacus, a. mesenterica sup. endarterektomija Tr. coeliacus, a. mesenterica sup. 

endarterektomija  

1610,48 
 

46295 Šlaunies arterijos endarterektomija  961,82 
 

46296 Embolektomija iš periferinių arterijų  1170,54 
 

46297 Magistralinių kraujagyslių rekonstrukcija dėl traumos  1453,88 
 

46298 Infekuoto arterijos bifurkacijos protezo pašalinimas  1573,15 
 

46299 Femoropoplitealinis nuosrūvis autovena  961,82 
 

46300 Juosmeninė simpatektomija  700,81 
 

46301 Šlaunies amputacija  365,32 
 

46302 Aortofemoralinis (linijinis) protezavimas  1386,76 
 

46303 Aortos bifurkacinis protezavimas  1677,50 
 

46304 Intrarenalinės aortos aneurizmos rezekcija  1468,74 
 

46305 Klubinės aortos aneurizmos rezekcija  1573,15 
 

46306 Pseudoaneurizmos pašalinimas  1573,15 
 

46307 Plyšusios infrarenalinės aortos aneurizmos rezekcija  2206,95 
 

46308 Aorto-femoralinė endarterektomija  1513,54 
 

 
Veido ir žandikaulių chirurgija ir chirurginė odontologija: 

  
46309 giliųjų veido arba kaklo pūlynų atvėrimas ir drenavimas  161,20 

 
46310 apatinio arba viršutinio žandikaulių sekvestrektomija  352,72 

 
46311 apatinio žandikaulio lūžio repozicija ir fiksacija  155,96 

 
46312 viršutinio žandikaulio lūžio repozicija ir fiksacija  128,08 

 



46313 Pažandinės seilių liaukos ekstirpacija  439,90 
 

46314 Poliežuvinės seilių liaukos ekstirpacija  196,87 
 

46315 Seilių liaukų latakų akmenų pašalinimas  148,99 
 

46316 Seilių liaukų latakų akmenų rekonstrukcija  140,89 
 

46317 Paausio seilių liaukos rezekcija  581,54 
 

46318 Paausio seilių liaukų ekstirpacija  776,63 
 

46319 Radikali viršutinio žandikaulio sinuso operacija su fistulės plastika  581,54 
 

46320 Radikali viršutinio žandikaulio sinuso operacija  518,42 
 

46321 Šoninės kaklo fistulės ekstirpacija  283,23 
 

46322 Vidurinės kaklo cistos (fistulės) ekstirpacija  320,53 
 

46323 Prieausinės srities fistulės ekstirpacija  320,53 
 

46324 Intraosalinės žandikaulių cistos ekstirpacija  350,46 
 

46325 Gerybinių kaulo navikų ekstirpacija  350,46 
 

46326 Apatinio arba viršutinio žandikaulių fragmentinė rezekcija  581,54 
 

46327 Apatinio arba viršutinio žandikaulių subtotalinė rezekcija  690,55 
 

46328 Apatinio žandikaulio totalinė vienos pusės rezekcija  819,98 
 

46329 Viršutinio žandikaulio vienos pusės rezekcija  894,70 
 

46330 Apatinio žandikaulio segmentinė arba subtotalinė rezekcija su kaulo plastika  928,49 
 

46331 Kaulo arba kremzlės transplantanto paėmimas  233,24 
 

46332 Trišakio nervo neuralgijos chirurginis gydymas (periferinių nervo šakų rezekcija) 439,90 
 

46333 
Apatinio arba viršutinio žandikaulių vienos pusės osteotomija arba osteotomija su kaulo 
transpozicija ir fiksacija  

1079,96 
 

46334 Apatinio žandikaulio šaknų įstrižinė osteotomija  1079,96 
 

46335 Smilkinio apatinio žandikaulio artroplastika  1177,73 
 

46336 
Smilkinio apatinio žandikaulio artroplastika naudojant kremzlės arba kaulo transplantantą 
(neįskaitant transplantanto paėmimo) 

1491,00 
 

46337 
Apatinio arba viršutinio žandikaulių abipusė sagitalinė osteotomija arba osteotomija su kaulo 
fragmentų transpozicija ir fiksacija  

1799,74 
 

46338 Genioplastika  741,50 
 

46339 Skruostikaulio lūžio korekcinė operacija  387,65 
 

46340 Skruostikaulio lūžio repozicija  235,29 
 

46341 Faringoplastika  551,71 
 

46342 Minkštojo ir kietojo gomurio pirminė plastika  775,50 
 

46343 Minkštojo gomurio nesuaugimo pirminė plastika  551,71 
 

46344 Gomurio antrinė retrotranspozicija  551,71 
 

46345 Gomurio defektų plastika  775,50 
 

46346 Gomurio fistulės plastika (vietinė plastika, plastika lopu) 484,27 
 

46347 Alveoloplastika autotransplantantu  469,13 
 

46348 Apatinio arba viršutinio žandikaulių kaulinių ekzostozių ekstirpacija  335,49 
 

46349 Įgimto lūpos vienos pusės dalinio nesuaugimo plastika  536,74 
 

46350 Įgimto lūpos vienos pusės visiško nesuaugimo plastika  670,98 
 

46351 Įgimto lūpos abipusio dalinio nesuaugimo plastika  745,60 
 

46352 Įgimto lūpos abiejų pusių visiško nesuaugimo plastika  879,84 
 

46353 Lūpų korekcija taikant lopo plastiką (Abbe ir kiti), pirmas etapas  826,84 
 

46354 Lūpų korekcija taikant lopo plastiką (Abbe ir kiti), antras etapas  240,49 
 

46355 Lūpos raudonumo plastika (vermilionektomija)  320,53 
 

46356 Lūpos audinių kylinė rezekcija ir žaizdos susiuvimas  320,53 
 



46357 Nosies sparnelio korekcija  507,34 
 

46358 Nosies korekcija naudojant kremzlės arba kaulo transplantantus  1268,62 
 

46359 Kombinuotų transplantantų (odos, kremzlės) naudojimas nosies arba ausies rekonstrukcijai  1267,49 
 

46360 Nosies pertvaros pailginimas  507,34 
 

46361 Ausies kaušelio korekcijos operacija  516,79 
 

46362 Apatinio žandikaulio osteosintezė (1 lūžis)  559,21 
 

46363 Apatinio žandikaulio lūžio repozicija Kiršnerio virbalu ir fiksacija 431,52 
 

46364 Apatinio žandikaulio lūžio osteosintezė, naudojant plokštelę (vienas lūžis) 715,57 
 

46365 Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo uždaroji repozicija  47,02 
 

46366 Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo chirurginė repozicija  117,96 
 

46367 Viršutinio žandikaulio osteosintezė  715,57 
 

46368 Viršutinio žandikaulio lūžio chirurginis gydymas, kraniomaksiliarinis fiksavimas viela  559,21 
 

46369 Orbitos apatinės sienos plastika kaulo arba kremzlės transplantantu (be transplantanto paėmimo) 561,44 
 

46370 Burnos prieangio plastika, naudojant gleivinės arba odos transplantantus  580,51 
 

46371 Gingivektomija  320,24 
 

46372 Radikali lopo operacija  402,22 
 

46373 Liežuvio gerybinių auglių ekscizija  292,36 
 

46374 Odos, poodžio arba gleivinės gerybinių navikų ekstirpacija ir žaizdos susiuvimas  320,53 
 

46375 Minkštųjų audinių gerybinių auglių ekstirpacija ir defekto plastika  581,54 
 

46376 Burnos gleivinės cistų ir granulių pašalinimas  202,81 
 

46377 Limfmazgių arba giliųjų audinių biopsija  148,68 
 

46378 Odos arba gleivinės biopsija  51,83 
 

46379 Aspiracinė biopsija  29,19 
 

46380 Veido arba kaklo randų ekscizija (iki 3 cm) 217,95 
 

46381 Veido arba kaklo randų ekscizija (didesnių kaip 3 cm)  293,07 
 

46382 Vienos vietos dermoabrazija 175,95 
 

46383 Daugiau kaip vienos vietos dermoabrazija 395,15 
 

46384 Odos arba gleivinės plastika vietiniais audiniais (vieno defekto) 283,23 
 

46385 Odos arba gleivinės plastika lopais ant kojytės (vieno defekto) 402,61 
 

46386 Odos arba gleivinės skelto lopo laisvas persodinimas ant granuliacinio paviršiaus  202,81 
 

46387 Odos arba gleivinės skelto lopo laisvas persodinimas, atliekant defekto eksciziją (vieno defekto) 283,23 
 

46388 Odos arba gleivinės viso storio lopo laisvas persodinimas (vieno defekto) 469,63 
 

46389 Tiesioginė lopo plastika, įskaitant liežuvį (pirmas etapas) 469,63 
 

46390 Tiesioginė lopo plastika, įskaitant liežuvį (antras etapas) 233,24 
 

46391 Veido kontūrų plastika kremzlės arba kaulo transplantantu (vienos srities) 1266,78 
 

46392 Veido nervo paralyžiaus korekcija laisvu fascijos transplantantu  714,15 
 

46393 Veido nervo paralyžiaus rekonstrukcija raumens lopu  826,84 
 

46394 Veido raukšlių plastika  1267,49 
 

46395 Vokų ptozės vienos pusės korekcija  770,51 
 

46396 Ektropiono arba entropiono korekcija (lūpų, vokų)  323,11 
 

46397 Išorinės miego arterijos perrišimas  439,90 
 

46398 Tracheostomija  235,29 
 



 XXXXXIV SKYRIUS  
 

 NEUROCHIRURGIJA  
 

   
 

   
 

47001 Diagnostinis trepanavimas  58,63 
 

47002 Trepanavimas atliekant smegenų ventrikulo punkciją  109,97 
 

47003 Galvos smegenų pusrutulių rezekcijos trepanavimas  153,91 
 

47004 Pusrutulių konveksitalaus paviršiaus osteoplastinis trepanavimas  120,94 
 

47005 Kraneobazalinis osteoplastinis trepanavimas  114,25 
 

47006 Kraneoorbitalinės rezekcijos trepanavimas  101,16 
 

47007 Bifrontalinis osteoplastinis trepanavimas  83,50 
 

47008 
Hematomos, absceso, cistos smegenų audiniuose biopsija diagnostikai arba turinio proceso 
evakuacijai  

30,75 
 

47009 Galvos kiaušo (smegenų sužalojimo) žaizdos sutvarkymas  22,04 
 

47010 Epidurinės hematomos pašalinimas  58,63 
 

47011 Ūmios subdurinės hematomos pašalinimas  64,47 
 

47012 Chroniškos subdurinės hematomos pašalinimas  64,47 
 

47013 Trauminės intracerebrinės hematomos pašalinimas, atliekant cerebrotomiją  105,54 
 

47014 Galvos smegenų kontuzijos detrito pašalinimas  107,70 
 

47015 Galvos smegenų absceso pašalinimas  101,44 
 

47016 Parasagitalinis osteoplastinis trepanavimas  107,70 
 

47017 Užpakalinės kiaušo duobės medialinis trepanavimas  152,39 
 

47018 Trepanavimas atliekant stereotaksines operacijas  134,84 
 

47019 Infiltracinių auglių funkciškai aktyviose pusrutulių srityse išoperavimas  403,04 
 

47020 Infiltracinių auglių funkciškai indiferentiškose pusrutulių srityse išoperavimas  375,16 
 

47021 Parasagitaliai lokalizuoto auglio išoperavimas  404,06 
 

47022 Smegenų skilvelio auglio išoperavimas  476,31 
 

47023 Priekinės galvos kiaušo daubos (ertmės) bazaliai lokalizuoto auglio išoperavimas 421,26 
 

47024 Vidurinės galvos kiaušo daubos (ertmės bazaliai lokalizuoto auglio išoperavimas)  421,26 
 

47025 Užpakalinės galvos kiaušo daubos (ertmės) bazaliai lokalizuoto auglio išoperavimas  476,31 
 

47026 Hipozinio auglio išoperavimas transsfenoidiniu būdu  439,62 
 

47027 Hipozinio auglio išoperavimas transfrontaliu būdu  395,64 
 

47028 Kraniofaringiomos išoperavimas  490,96 
 

47029 Smegenų kamieno auglių išoperavimas  542,19 
 

47030 Spontaninės intracerebrinės hematomos pašalinimas, atliekant cerebrotomiją  118,67 
 

47031 Vidinės miego arterijos suprasfenoidinės dalies aneurizmos išoperavimas  65,99 
 

47032 Priekinės jungiamosios arterijos aneurizmos išoperavimas  87,92 
 

47033 Priekinės cerebrinės arterijos aneurizmos išoperavimas  118,67 
 

47034 Vidurinės cerebrinės arterijos išoperavimas  94,47 
 

47035 Bazalinės arterijos aneurizmos išoperavimas  153,91 
 

47036 Venozinės malformacijos arterijos išoperavimas  76,96 
 

47037 Ekstraintrakranialinių anastomozių suformavimas  65,99 
 

47038 Galvos smegenų kraujagyslių operacija endovaskuliariniu būdu  73,28 
 

47039 Karotidokaverninė santakos embolizacija  67,01 
 

47040 Arterinių sinusinių santakų embolizacija  103,28 
 

47041 Arteriovenozinės malformacijos kraujagyslių embolizacija  103,28 
 



47042 Galvos smegenų bazalinių ganglijų ir kitų galvos smegenų stereotaksinės operacijos  256,48 
 

47043 Galvos smegenų skilvelių šuntavimo operacijos  256,48 
 

47044 Skilvelių šunto apžiūra  153,91 
 

47045 Ekstrakranijinių darinių operacijos  124,62 
 

47046 Subokcipitali punkcija  10,97 
 

47047 Operacijos įgimtų galvos ir nugaros smegenų ligų atvejais  410,29 
 

47048 Operacijos parazitinių galvos ir nugaros smegenų ligų atvejais  433,78 
 

47049 Alloplastika  87,92 
 

47050 Dekompresijos laminektomija, esant nugaros smegenų traumoms  92,31 
 

47051 Laminektomija nugaros smegenų auglio atveju 114,25 
 

47052 Laminektomija nugarkaulio osteochondrozės atveju  105,54 
 

47053 Epiduritų operacija  64,47 
 

47054 Tarpslankstelinio disko pašalinimas  43,94 
 

47055 Ekstrameduliarinio nugaros smegenų auglio išoperavimas  136,29 
 

47056 Intameduliarinio nugaros smegenų auglio išoperavimas  197,89 
 

47057 Nugaros smegenų sąaugų išlaisvinimas ir cistos išoperavimas  102,57 
 

47058 Traktotomija  36,69 
 

47059 Nugaros smegenų, nervų šaknelių išlaisvinimas nuo sąaugų  54,91 
 

47060 Nugaros smegenų, nervų šaknelių ir rezginių revizija, taikant plastiką ir išpjovimą 65,99 
 

47061 Nugaros smegenų kraujagyslių operacija endovaskuliniu būdu  76,96 
 

47062 Periferinė nervų siūlė  36,69 
 

47063 Nervo padalijimas ir išpjovimas  50,53 
 

47064 Nervo išlaisvinimas nuo sąaugų ir nervo dekompresija  33,01 
 

47065 Nervo transpozicija  36,69 
 

47066 Periferinė nervo plastika  36,69 
 

   
 

 XXXXV SKYRIUS  
 

 INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMAS  
 

   
 

 
Otorinolaringologijos operacijų instrumentų sterilizavimas atlikus šias procedūras: 

  
48001 Priekinė tamponada  37,29 

 
48002 Galvanokaustika  39,98 

 
48003 Kitos priemonės  78,30 

 
48004 Nosies biopsija  66,91 

 
48005 Nosies pertvaros pogleivinė rezekcija  104,31 

 
48006 Konchotomija  56,26 

 
48007 Nosies lūžių repozicija  116,62 

 
48008 Tonzilių pašalinimas  64,86 

 
48009 Adenoidotomija  25,40 

 
48010 Retrofaringinio absceso punkcija ir incizija  20,27 

 
48011 Paratonziliarinio absceso punkcija ir incizija  21,72 

 
48012 Liežuvinės tonzilės pašalinimas  37,08 

 
48013 Kitos diagnostikos procedūros  68,96 

 

 
Urologijos operacijų instrumentų sterilizavimas po šių procedūrų: 

  
48014 Epicistostomija  18,26 

 



48015 Prostatektomija  110,25 
 

48016 Parafimozės repozicija  110,25 
 

48017 Hidrocelektomija  110,25 
 

48018 Vezikocelės operacija  110,25 
 

48019 Vazektomija  110,25 
 

48020 Ureterocistoneostomija  110,25 
 

48021 Nefrostomija  110,25 
 

48022 Ureterolitotomija  110,25 
 

48023 Cistolitotomija  137,64 
 

48024 Pielolitotomija  137,64 
 

48025 Nefrolitotomija  137,64 
 

48026 Pieloplastika  137,64 
 

48027 Nefropeksija  137,64 
 

48028 Inksto cistos  137,64 
 

48029 Cistų fenestracija  137,64 
 

48030 Sutura renis  137,64 
 

48031 Nefrektomija  137,64 
 

48032 Resectio renis  137,64 
 

48033 Gerybinių auglių pašalinimas  137,64 
 

 
Oftalmologijos operacijų instrumentų sterilizavimas atlikus šias procedūras: 

  
48034 Dakriocistostomija  30,96 

 

 

Kardiochirurgijos ir kardiologijos operacijų instrumentų sterilizavimas atlikus šias 
procedūras:   

48035 Vieno vožtuvo protezavimas  445,74 
 

48036 Naujagimių ir kūdikių iki 1 metų stambiųjų kraujagyslių transpozicija  56,26 
 

48037 Diagnostinis šuntavimas širdies rentgeno chirurgijos skyriuje  52,97 
 

48038 Žaizdos atvėrimas, išvalymas, susiuvimas  189,26 
 

48039 Krūtinkaulio siūlų pakeitimas vidiniais  189,26 
 

48040 Krūtinkaulio išgramdymas  189,26 
 

48041 Pleuros drenavimas  189,26 
 

48042 Fistulės išpjovimas  189,26 
 

48043 Žaizdos susiuvimas paliekant kateterį, plovimas, drenavimas  189,26 
 

48044 Skubios operacijos:  174,01 
 

48045 Kontrapulsacija  174,01 
 

48046 Tracheostomija  174,01 
 

48047 Įgimtų širdies ydų operacija su dirbtinės kraujotakos apytaka (toliau – DKA):  83,32 
 

48048 Tetrados Fallot radikali korekcija  83,32 
 

48049 Fonteno operacija  83,32 
 

48050 Skilvelių pertvaros defektoplastika  83,32 
 

48051 Prieširdžių pertvaros defektoplastika  83,32 
 

48052 Anestezija ir DKA  510,42 
 

48053 * arterijos ir venos šuntavimas  61,71 
 

48054 * arterijos ir venos fistulė  61,71 
 

48055 * arterijos autovenos fistulė  61,71 
 



48056 * kraujagyslių protezo fistulė  61,49 
 

48057 
*- šioms operacijoms papildomai gali būti naudojami mikroinstrumentai (21 paketas), tada bus 
ruošiami 55 paketai  

99,00 
 

48058 Venesekcija  27,07 
 

48059 Venektomija  27,07 
 

48060 Splenorenalinė anastomozė  27,07 
 

48061 Odos raumenų ir limfmazgių biopsija  27,07 
 

48062 Limfoveninis šuntavimas  27,07 
 

48063 Koronarų operacijos. Aortokoronarinio šuntavimo operacijos  434,88 
 

 
Akušerijos ir ginekologijos operacijų instrumentų sterilizavimas atlikus procedūras: 

  
48064 Laparotomija  213,67 

 
48065 Vagininės operacijos (69 paketai)  124,83 

 
48066 Vagininės operacijos (54 paketai)  97,34 

 
48067 Vagininės operacijos (14 paketų)  25,72 

 
48068 Spiralės įdėjimas ir gimdos absorbcija  18,26 

 
48069 Histeroskopija ir hidrotubacija  18,33 

 
48070 Diagnostinė laparoskopija  32,59 

 
48071 Skydliaukės operacijos  122,35 

 
48072 Tulžies pūslės ir latakų operacijos  114,67 

 
48073 Kepenų rezekcija  128,90 

 
48074 Tiesiosios žarnos operacijos  307,72 

 
48075 Pankreatoduodeninė rezekcija  240,39 

 
48076 Storosios ir plonosios žarnos operacijos  215,09 

 
48077 Apendicito operacijos  158,12 

 
48078 Laparoskopinė cholecistektomija  55,02 

 
48079 Skrandžio operacijos  228,82 

 

 
Pavienių instrumentų, operacinių medžiagų sterilizavimas (įskaitant paruošimą): 

  
48080 Vožtuvai (širdies)  1,84 

 
48081 Gaziukai (8)  1,73 

 
48082 Vakuuminis siurbtuvas  2,16 

 
48083 Kaustikos laidas  1,84 

 
48084 Matuoklis  1,84 

 
48085 Komisūratomas  2,16 

 
48086 Bobrovo aparatas  2,37 

 
48087 Jungtis  1,84 

 
48088 Puspaklodė  2,16 

 
48089 Tamponai (6)  1,84 

 
48090 Grąžtas  1,84 

 
48091 Klijuotė  1,84 

 
48092 Siūlai  1,84 

 
48093 Servetėlės  1,84 

 
48094 Metalinis spaustukas  1,84 

 
48095 Palutės  1,84 

 
48096 Chalatas  1,84 

 



48097 Medvilninė rankovė (aparato daliai uždengti) 1,84 
 

48098 Pirštinės  1,84 
 

48099 Defibriliatorius  2,37 
 

Pastaba. Instrumentų paruošimo kaina įskaičiuota 

   

 

 XXXXVI SKYRIUS  
 

 ODONTOLOGIJA  
 

   

 

 
Terapinė odontologija: 

  
50001 Gydytojo vizitas į ligonio namus  17,83 

 
50002 Specialisto konsultacija ligonio namuose  27,24 

 
50003 Profesoriaus konsultacija  35,56 

 
50004 Docento konsultacija  23,78 

 
50005 Specialisto konsultacija  11,89 

 
50006 Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija  4,71 

 

 
Ėduonės gydymas (be medžiagos kainos): 

  
50007 Paviršinio ir vidinio Ėduonės ertmės paruošimas  11,89 

 
50008 Gilaus ėduonės ertmės paruošimas  17,83 

 
50009 Cementinė plomba  5,94 

 

 
Kompozicinė plomba: 

  
50010 kramtomojo paviršiaus  11,89 

 
50011 kontaktinio paviršiaus  17,83 

 
50012 Stiklojonomerinė cemento plomba  23,78 

 
50013 Kompozicinė plomba su kaiščiais kampui atkurti  23,78 

 
50014 Sidabrinė plomba  14,26 

 
50015 Karbodentinė plomba  7,08 

 
50016 Plombos apdaila  3,57 

 

 
Pulpito gydymas (devitaliniu būdu): 

  
50017 Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas  10,65 

 
50018 Pulpos amputacija  8,31 

 
50019 Pulpos ekstirpacija  10,65 

 
50020 Medikamentinis kanalo apdorojimas  2,37 

 
50021 Mechaninis kanalo apdorojimas  2,37 

 

 
Peridontitų gydymas: 

  
50022 Danties trepanavimas (1 procedūra)  11,89 

 
50023 Ertmės išvalymas (1 procedūra)  10,65 

 
50024 Medikamentinis kanalo apdorojimas  4,71 

 
50025 Mechaninis kanalo apdorojimas  23,78 

 
50026 Obliteruoto kanalo platinimas  23,78 

 

 
Kanalų plombavimas (1 kanalo): 

  
50027 Patentinė pasta  3,57 

 
50028 Pasta (išskyrus patentinę)  8,31 

 
50029 Fosfatcement  5,94 

 
50030 Fosfatcement su kaiščiu (be kaiščio kainos) 8,31 

 



50031 Stiklojonomerini cement su gutaperčiniu kaiščiu  35,56 
 

50032 Gutaperčini kaiščiai  29,72 
 

 
Plombų išėmimas: 

  
50033 Cementinės plombos  5,94 

 
50034 Amalgaminės plombos  11,89 

 
50035 Plastmasinės plombos  5,94 

 
50036 Kompozicinės plombos  11,89 

 

 
Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų: 

  
50037 Pastos išėmimas  5,94 

 
50038 Fosfatcemento išėmimas  17,83 

 
50039 Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) 17,83 

 
50040 Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida) 23,78 

 
50041 Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui  11,89 

 
50042 Danties padengimas fluoro laku  2,37 

 
50043 Dantų fisūrų uždarymas hermetiku  7,08 

 

 
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos): 

  
50044 Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas  14,26 

 
50045 Danties kampo atkūrimas  14,26 

 
50046 Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas  7,08 

 
50047 Pleištinio defekto plombavimas  9,52 

 
50048 Danties paviršiaus padengimas  29,72 

 
50049 Danties vainiko atgaminimas  35,56 

 
50050 Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais  14,26 

 
50051 Plombos pataisa  4,71 

 

 
Chirurginė odontologija: 

  
50052 Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) 4,71 

 
50053 Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) 1,95 

 
50054 Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) 14,26 

 
50055 Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos  3,57 

 
50056 Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos  5,94 

 
50057 Danties rovimas (nesudėtingas)  8,31 

 
50058 Sudėtingas danties rovimas  23,78 

 
50059 Incizija (1 procedūra)  5,94 

 
50060 Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) 11,89 

 
50061 Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį  5,94 

 
50062 Alveolito gydymas  5,94 

 
50063 Siūlė  3,57 

 
50064 Tvarstymas (1 apsilankymas)  2,37 

 
50065 Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas  9,52 

 
50066 Ligonio paruošimas operacijai  5,94 

 
50067 Retinuoto danties išrovimas  26,15 

 
50068 Hemosekcija, amputacija (1 procedūra)  23,78 

 
50069 Danties šaknies viršūnės rezekcija  35,56 

 
50070 Daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį) rezekcija 17,83 

 



50071 Odontogeninės cistos operacija (mažesnės nei 1cm)  35,56 
 

50072 Odontogeninės cistos operacija (didesnės nei 1cm)  53,39 
 

50073 Liežuvio pasaitėlio pakirpimas  23,78 
 

50074 Lūpos pasaitėlio plastika  47,45 
 

 
Paradonto ligų gydymas: 

  

50075 
Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo 
planas) 

11,89 
 

50076 Burnos ertmės higienos mokymas  4,71 
 

50077 Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas  4,71 
 

 
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: 

  
50078 dantenų viršuje (1 danties)  1,24 

 
50079 po dantenomis (1 danties)  2,37 

 
50080 „Ultrastom“ aparatu (1 danties)  3,57 

 

 
Medikamentinis paradontologinių: 

  
50081 kišenių apruošimas (1 apsilankymas) 1,24 

 
50082 praplovimas (1 apsilankymas)  1,24 

 
50083 aplikacijos (1 apsilankymas)  1,24 

 
50084 tvarsčiai (1 apsilankymas)  4,71 

 
50085 Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems  2,37 

 
50086 Laikinas įtvaras (be plombavimo medžiagoskainos) 2,37 

 
50087 Artikuliacinės pusiausvyros reguliavimas šlifuojant  5,94 

 

 
Ortodontija: 

  
50088 Gydymo plano sudarymas pagal diagnostinius žandikaulių ir rentgeno tyrimų duomenis  4,71 

 
50089 Vieno žandikaulio atspaudas (be medžiagos kainos) 3,57 

 
50090 Žandikaulio diagnostinio modelio liejimas (be medžiagos kainos) 7,08 

 
50091 Kartotinis apsilankymas gydymo metu  2,37 

 
50092 Ortodontinio aparato klinikinė korekcija ir aktyvacija  7,08 

 
50093 Konstrukcinio modelio nustatymas  8,31 

 

 
Pavienių dantų ir sąkandžio anomalijų reguliavimas (ortodontiniai aparatai): 

  
50094 Ortodontinė plokštelė su 2 Adamso apkabėlėmis ir retrakciniu lanku 15,36 

 
50095 Frenkelio reguliatorius, bionatorius, aktyvatorius ir įvairių modifikacijų aparatai  178,01 

 
50096 Sudėtingi dvižandikauliniai aparatai chirurginių ligonių reabilitacijai  178,01 

 
50097 Riocheno aktyvatorius  178,01 

 
50098 Išorinio tempimo aparato uždėjimas  11,89 

 
50099 Išorinio tempimo aparato aktyvavimas  9,52 

 
50100 „Helix“ aparato uždėjimas (neįskaitant aparato kainos) 17,83 

 
50101 Gomurinio, liežuvinio, lūpinio plėtikų įdėjimas  11,89 

 
50102 Lūpinio bamperio uždėjimas  10,65 

 
50103 Aktyvavimas  4,71 

 

 
Papildomi elementai prie ortodontinio aparato: 

  
50104 Kandamoji arba nuožulni plokštuma  11,89 

 
50105 Burnos prieangio formavimo pelotų padarymas  8,31 

 
50106 Atrama liežuviui  7,08 

 
50107 Apvali apkabėlė  3,57 

 
50108 Adamso apkabėlė  5,94 

 
50109 Pooperacinė plokštelė  17,83 

 



50110 Ortodontinis vainikėlis  5,94 
 

50111 Ortodontinio sraigto įdėjimas  5,94 
 

50112 Dvigubo tempimo sudėtinga spyruoklė  5,94 
 

50113 Ortodontinio vainikėlio fiksacija (1 procedūra) 4,71 
 

50114 Obturatorius (vienetas)  36,80 
 

50115 Kapa sąkandžio aukščiui padidinti (vienetas)  41,50 
 

 
Plokštelės (ortodontinės): 

  
50116 plastmasinis pagrindas (vienetas)  29,72 

 
50117 vaškinis pagrindas (vienetas)  11,89 

 

 
Vestibulinis retrakcinis lankas su papildomomis kilpomis: 

  
50118 vienpuse (vienetas)  7,08 

 
50119 dvipuse (vienetas)  8,31 

 
50120 Vienos krypties tempimo spyruoklė (vienetas)  3,57 

 
50121 Dalinės plokštelės vaikams: bazinė (toliau – priklausomai nuo dantų skaičiaus)  59,34 

 

 
Pataisos: 

  
50122 Vieno plastmasinio danties įdėjimas restauruojant plokštelę  5,94 

 
50123 vieno klamerio lanko (atskirai kiekvieno) 2,37 

 
50124 sraigto bazavimas (vienetas)  4,71 

 
50125 plokštelės bazės lūžimas (vienetas)  7,08 

 
50126 Plieninių dantų šlifavimas (1 danties)  1,24 

 
50127 Ortodontinio vainikėlio nuėmimas  2,37 

 
50128 Ortodontinio aparato perbazavimas (1 procedūra) 11,89 

 
50129 Ortodontinių detalių prilitavimas (1 procedūra) 5,94 

 

 
Ortodontinis gydymas taikant breketų sistemą: 

  
50130 Vieno breketo fiksacija (be medžiagos kainos) 11,89 

 
50131 Atraminio ortodontinio žiedo pritaikymas burnoje  17,83 

 
50132 Atraminio vamzdelio prilitavimas prie ortodontinio žiedo  3,57 

 
50133 Atraminio ortodontinio žiedo fiksacija  4,71 

 
50134 Reversinio lanko pritaikymas ir aktyvacija  23,78 

 
50135 Lanko fiksacija prie vieno breketo  5,94 

 
50136 Vieno breketo nuėmimas  4,71 

 
50137 Kabliuko prilitavimas prie lanko  4,71 

 
50138 Papildomo lanko uždėjimas  11,89 

 

50139 
Retencinio lanko uždėjimas ir aštrių kraštų izoliavimas panaudojant šviesoje kietėjančią plombą 
(neįskaitant medžiagos kainos) 

7,08 
 

50140 Lanko aktyvacija  9,52 
 

50141 Papildomų kilpų išlenkimas lanku  11,89 
 

50142 Papildomų kilpų lanke šlifavimas, litavimas  5,94 
 

50143 Vieno danties nuvalymas nuėmus breketą  1,24 
 

50144 1 danties separacinių žiedų uždėjimas  2,37 
 

    

 
NĖŠTUMO NUTRAUKIMAS IR GIMDYMAS 

  
60001 nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą 67,93  
60002 nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą 106,17  
60004 ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu 8,66  
60039 Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga, kai pacientė pati renkasi: gydytojas 346,22 

 

60040 Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga, kai pacientė pati renkasi : akušerė 173,11 
 

_____________________________________________ 


