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Mokamų paslaugų kainynas 

 

Paslaugos pavadinimas Kaina, eurais 
Profilaktinis sveikatos tikrinimas  (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr. 
301) 

 

Vykstančiojo į užsienį 9,08 
Norinčiojo įsigyti civilinį ginklą 14,53 
Vairuotojo mėgėjo 12,71 
Aviatoriaus mėgėjo 18,16 
Medžiotojo 14,53 
Įsidarbinant bei dirbančiojo privalomi profilaktiniai patikrinimai (vieno 
gydytojo specialisto) 1,74 
Gydytojo specialisto profilaktinis patikrinimas (neapdraustiesiems ir 
besikreipiantiems savo noru) 6,63 
Profilaktinis rentgenologinis tyrimas (gydytojo konsultacija) 6,63 
Paslaugos kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos 
draudimo, neturi pirminio sveikatos priežiūros gydytojo siuntimo pats 
kreipiasi dėl paslaugos, papildomai ir kurios nėra susijusios su 
pagrindinės ligos gydymu ir sutinka už jas mokėti 

Pagal Mokamų paslaugų 
kainyno 1 ir 2 priedą 

Laboratoriniai tyrimai:  

Biocheminių, klinikinių ir kitų tyrimų kainynas 
Pagal Mokamų paslaugų 

kainyno 3 priedą  
Tyrimai atliekami pagal sutartis, sudarytas su kitomis įstaigomis 
(Valstybinis  patologijos centras, Medicina practica laboratorija, 
Laboratorinės medicinos centras, Teismo ekspertizės institutas, kt.) 

Pagal sutartyse nurodytas 
kainas  

Pasėlio mikrobiologiniam tyrimui paėmimas, transportavimas  4,63 

Biopsinės medžiagos patologiniam tyrimui paėmimas, transportavimas 5,79 
Medicininė apžiūra girtumo/apsvaigimo laipsniui nustatyti (gydytojo 
specialisto apžiūra, patikrinimas alkotesteriu) 13,03 

Etanolio kiekio kraujyje nustatyti veninio kraujo paėmimas, transportavimas 5,47 
Etanolio kiekio kraujyje, šlapime, likvore ištyrimas (teismo medicinos 
instituto išvados) 

Pagal sutartyje nurodytas 
kaina 

Narkotinių medžiagų kokybinis nustatymas šlapime (testas) 5,79 
Nėštumo nutraukimas, kai nėra medicininių parodymų 
(LR SAM 2014-09-01 įsakymas Nr. V-916):  
Taikant vietinę nejautrą 39,10 
Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą 61,11 
Ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu 3,34 
Vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina) 7,24 
Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga  
Gimdymo skyriuje (visa laikotarpį), kai pacientė pati renkasi (ne darbo 
laiku):  
       gydytoją 167,45 
       akušerę 83,72 



Dantų protezavimo paslaugos (LR SAM 2006-12-22 įsakymas Nr. V-1104) 
Pagal Mokamų paslaugų 

kainyno 4 priedą 
Slauga ir palaikomasis gydymas (lovadienis) (LR SAM 2014-09-29 
įsakymas Nr. V-1007) 

Pagal Mokamų paslaugų 
kainyno 5 priedą 

Rengenogramos atidavimas pacientui, skaitmeninio vaizdo pateikimas 
optinėje laikmenoje  

Pagal Mokamų paslaugų 
kainyno 6 priedą 

Titaniniai ligatūriniai klipai  24,62 
Papildomos nemedicininės paskirties paslaugos:  
Transporto nuoma (už 1 km) 0,60 
Elektros panaudojimas (naudojant pacientui įvairius elektros prietaisus) 
(vienkartinis mokestis):  
         video, audio, kompiuterinė technika, arbatinukas 2,00 
Pacientui pageidaujant (esant galimybei) atskiros palatos:  
VIP palata Akušerijos - ginekologijos skyriuje, sudarant sąlygas šeimos 
nariui būti su gimdyve (už tris paras) 86,89 
VIP palata Akušerijos - ginekologijos skyriuje, sudarant sąlygas šeimos 
nariui būti su gimdyve (po trijų parų už parą) 14,48 
Atskira palata Akušerijos - ginekologijos skyriuje, sudarant sąlygas šeimos 
nariui būti su gimdyve (viena para) 17,38 
Lova mokamoje palatoje (viena para) 6,00 
Kopijavimo paslaugos    
A4 formato vienpusė kopija 0,10 
A4 formato dvipusė kopija 0,16 
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