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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ANTRINIO LYGIO PASLAUGOS

 

1555/1559 Endokrinologo, kardiologo 26,14 Pagal Lietuvos

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) Respublikos 

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

1612 Urologo 21,32 ministro įsakymais

1602 Ortopedo traumatologo 21,32 patvirtintas bazines

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

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

(ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir 

(ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą/tamprų-

jį tvarstį, ar (ar)svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išori-

nės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąna

rį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas.

1576/1595 Akušerio-ginekologo, neurologo 21,32

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar)

perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter

kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar)

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

Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis

tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,

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

ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polilektomija ir mikrobiologinis tyrimas)

1581/1596 Dermatovenerologo, oftalmologo 21,32

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

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

icizija,ir (ar) ligacija,ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perim.)

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar)

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir  (ar)

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

 (ar) ligacija)

3189/3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems ir vaikams),  21,32

1617/1623 Vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų gydytojo 21,32

1609 Radiologo ( suaugusiems) 28,05

1574 Radiologo ( vaikams) 28,09

1610 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 21,32

1583 Echoskopuotojo 26,43

1579 Chirurgo 21,32

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) 

 amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar)ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, 

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

 ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija,
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ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

1603 Otorinolaringologo 21,32

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis

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

(ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,

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

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

Profilaktinio tikrinimo paslaugos  

Gydytojo specialisto 11,60

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus paslaugos

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 45,47

1976 Vegetacinių ligonių palaikomasis gydymas 59,16

1977 Onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas I 62,29

1978 Onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas II 74,98

1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas 48,47

Paliatyvioji pagalba

2972 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 71,08

2973 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 125,03

3628
Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė 

plaučių ventilaicija
248,27

3629
Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, 

kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
173,44

3630
Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, 

kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
180

3631

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, 

kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija

296,68

3632

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, 

kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija

357,19

Dienos stacionaro paslaugos

3562 Dienos stacionaro paslauga I 39,59

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos

3516 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 21,32

3517 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 36,47

3518 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 19,95

3519 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 45,01

3520 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 54,95

Stebėjimo paslaugos

2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 124,63

2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 124,63

Medicininės reabilitacijos paslaugos

Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos

Suaugusiesiems

3877
Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 

ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)
27,10

37,88

37,882732

2738

3038

3037

Ambulatorinė reabilitacija II:  judamojo - atramos  aparato pažeidimai, 

III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų)
27,10

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų)
27,10



3892

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 

ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais 

simptomais) (reabilitacijos trukmė 12 dienų)

27,10

Vaikams

3879
Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po 

COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)
27,63

3894

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po 

COVID-19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais 

neuropsichiatriniais simptomais) (reabilitacijos trukmė 12 dienų)

27,63

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

3855

Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo 

pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar 

ergoterapijos)

31,70

3856

Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

31,70

3857

Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

63,41

3858

Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

63,41

3859

Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo 

pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar 

ergoterapijos)

95,10

3860

Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

95,10

3861

Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

126,80

3862

Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

126,80

3863

Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, 

teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)

11,55

3864

Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, 

teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)

11,55

3884
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga, kai taikoma 1 priemonė
6,33

2914

2915

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III 

reabilitacijos etapas   (reabilitacijos trukmė 16 dienų)
27,63

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo  - atramos aparato 

pažeidimai, III reabilitacijos etapas  (reabilitacijos trukmė 16 dienų)
27,63



3885
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė
6,33

3886
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga, kai taikoma 2 priemonės
12,68

3887
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kai taikoma 2 priemonės
12,68

3888
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga, kai taikoma 3 priemonės
19,02

3889
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kai taikoma 3 priemonės
19,02

3890
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga, kai taikoma 4 priemonės
25,36

3891
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga, kai taikoma 4 priemonės
25,36

Kitos medicininės paslaugos**

Stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (išnaudojus

metinį 120 dienų limitą)

Ištyrimo paslauga, reikalinga siunčiant asmenį į socialinės globos 

institucijas (vienišiems, patiriantiems socialinę riziką,neturintiems  

socialinio draudimo garantijų asmenims):

Radiologinis tyrimas dėl tuberkuliozės, gydytojo radiologo konsultacija 28,05

Kraujo tyrimas dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 5,28

Gydytojo dermatovenerologo konsultacija 21,32

Gydytojo psichiatro pirminė apžiūra 31,34

Psichologo apžiūra 9,37

Vidaus ligų gydytojo konsultacija 21,32

Gydytojo neurologo konsultacija 21,32

Tyrimas dėl hepatito B 8,16

Tyrimas dėl hepatito C 18,20

Bendras kraujo tyrimas 7,91

Gliukozės koncentracijos nustatymas 1,92

Koprologinis tyrimas 2,49

Išmatų pasėlis (bakteriologinis tyrimas) 8,33

Tyrimas dėl kirmėlių kiaušinėlių 2,05

Kalio, natrio koncentracijos nustatymas 3,44

Magnio koncentracijos nustatymas 3,90

RPR kokybinė reakcija 2,55

** Kaina patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-101 "Dėl Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-13 "Dėl viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

50,00


