
                                                                                                                                                     VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus
                                                                                                                                                     2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-100
                                                                                                                                                    (VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus

                                                        2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-1.3-V-74 redakcija)

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur

2001 Vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo konsultacija 29
2004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

2004-1 Gydytojo specialisto konsultacija aviatorių profilaktiniam sveikatos tikrinimui 25
2005 Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija 36

02005-1 Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija profilaktiniam sveikatos tikrinimui ne Antakalnio 
poliklinikos pacientams

9

02005-2 Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija vakcinavimo paslaugoms ne Antakalnio 
poliklinikos pacientams

11

02005-3 Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija aviatorių profilaktiniam sveikatos tikrinimui 31
02004/05 Gydytojo specialisto konsultacija, Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija (gydytojų 

konsultacinės komisijos paslauga)
61

2006 Akušerės, slaugytojo priėmimas 15
2006-1 Slaugytojo priėmimas (patologinio nago guolio išvalymas 1 vnt., arba nuospaudos pašalinimas 

1 vnt., arba trofinės opos 1 vnt. gydymas  pakartotinis apsilankymas) 
7

2006-2
Slaugytojo priėmimas (patologinio nago guolio išvalymas daugiau nei 1 vnt., arba nuospaudos 
pašalinimas daugiau nei 1 vnt., arba trofinės opos 1 vnt. gydymas pirmas apsilankymas, arba 
profilaktinis abiejų kojų pedikiūras, arba pėdų suragėjusios odos pašalinimas)

15

Pastaba: kartotiniam (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimui ar konsultacijai 
išvardintoms pozicijoms taikoma 50 proc. nuolaida

2009 Gydytojo specialisto konsultacija namuose 35
2010 Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija namuose 36
2012 Akušerio, slaugytojo apsilankymas namuose 18

Pastaba: kartotiniam paciento apsilankymui taikoma 30 proc. nuolaida
2013 Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti 14
2014 Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas 35
2016 Gydytojo specialisto  konsultacija namuose (vaikui) 29
2017 Slaugytojo pirminis naujagimio patronavimas 18
2018 Slaugytojo vaiko iki vienerių metų patronavimas 14
2019 Slaugytojo apsilankymas namuose pas sergantį vaiką 14

Pastaba: paslaugos kaina nurodyta be transporto išlaidų

Slaugytojo personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra):
2022 Klizma 7
2023 Žaizdų perrišimas 9
2024 Kraujospūdžio pamatavimas 2

3001 Perrišimas 4
3012 Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), 

galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant lūžiui
12

3029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 5

4001 Kraujo paėmimas iš venos 4
4002 Kraujo paėmimas iš piršto                    2
4003 Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos 

kainos )
3

4004 Injekcijos į veną 4
4006 Injekcijos į raumenis 3
2012 Akušerio, slaugytojo  paslauga namuose (be priemonių) 18

                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                      4  priedas

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  KAINYNAS

Paslaugos, patvirtintos LR SAM 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 (Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų, teikimų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynas Nr. 11-96-2)

2. Paciento priėmimas ir konsultavimas

3. Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

4. Injekcijos, infuzijos



4009 Infuzija į veną 10-30 min. 7
4010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 9
4011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti 3

6001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį 18
6002 Peties ir kelio sąnario punkcija 25
6003 Limfmazgio punkcija, seilių maišelio, seromos, higromos, hematomos punkcija, būgnelio 

punkcija
47

8003 Grupinis užsiėmimas (kineziterapija salėje,   vaikams) 5
8004 Individualus užsiėmimas (kineziterapija salėje nėščiosioms) 8
8006 Individualus užsiėmimas (kineziterapija vandenyje,  vaikams) 20

8006-1 Individualus užsiėmimas (kineziterapija vandenyje, kūdikiams) 25
8008 Grupinis užsiėmimas (kineziterapija vaikams vandenyje) 11
8013 Individualus kineziterapijos užsiėmimas po traumų ir ortopedinių susirgimų (kineziterapija 

salėje vaikams)
14

8013-2 Individualus kineziterapijos užsiėmimas po traumų ir ortopedinių susirgimų (individualios 
kineziterapijos programos sudarymas, teipavimas)

14

8013-3  Kineziterapinis ištyrimas su individualios programos sudarymu,  60 min. 32

8014 Grupinis  kineziterapijos užsiėmimas po traumų ir ortopedinių susirgimų 9

8015
Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami individualiai, padedant 
specialistui)

16

8016 Stuburo tempimas ir mankšta vandenyje (vertikali vonia, kineziterapija nėščiosioms baseine) 14
8018 Taikomoji KT (ergoterapija), individualus užsiėmimas 11
8019 Taikomoji KT (ergoterapija), grupinis užsiėmimas 8

9002/9003 Vidutiniųjų ir stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga (individualus 
kineziterapijos užsiėmimas su Redcord įranga ( užsakant 1 procedūrą) 

26

9002/9003-1 Vidutiniųjų ir stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga (individualus 
kineziterapijos užsiėmimas su Redcord įranga (užsakant 5 procedūras) 

22

9002/9003-2 Kineziterapija su sąnarių mobilizacija, 30 min. 26

10001 Galvos masažas (8 minutės) 3
10002 Veido masažas (8 minutės) 3
10003 Kaklo srities masažas (12 minučių) 5
10004 Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (16 

minučių )
7

10005 Alkūnės arba peties sąnario masažas (8 minutės) 3
10006 Riešo sąnario masažas (8 minutės) 3
10007 Plaštakos ir dilbio masažas (8 minutės) 3
10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros, 24 minutės) 10
10009 Nugaros masažas (16 minučių) 7
10010 Pilvo raumenų masažas (12 minučių) 5
10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (12 minučių) 5
10014 Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės 

iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos (24 minutės))
11

10015 Apatinės galūnės masažas (16 minučių) 7
10016 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens 

ir kryžkaulio sritys (3 vienetai, ( 24 minutės))
10

10017 Klubo sąnario masažas  (8 minutės) 3
10018 Kelio sąnario masažas  (8 minutės) 3
10019 Čiurnos sąnario masažas  (8 minutės) 3
10020 Pėdos ir blauzdos masažas  (8 minutės) 3
10021 Bendrasis masažas kūdikiams (iki 1 m. amžiaus) 12

11001 Gydomieji dušai: šarko (5-10 min.) 8
11002 Gydomieji dušai: cirkuliarinis (5-10 min.) 7
11003 Gydomieji dušai: aukštyn kylantis (5 min.) 4
11011 Gydomosios vonios: sukūrinės 11
11013 Povandeninis masažas 14
11021 Purvo aplikacija (1 lauko) 11

11021-1 Purvo aplikacija (1 mažo lauko) 8
11023 Parafino vonelė 11

6. Punkcijos

8. Kineziterapija

10. Gydomasis masažas

11. Balneologija ir hidroterapija



11023-1 Fangoparafino aplikacija (1 lauko) 8
11023-3 Fangoparafino aplikacija (1 mažo lauko) 6

12006 Darsonvalizacija 4
12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas 4
12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija 5
12015 Lazerio terapija, Bioptron (1 lauko) 4

12015-1 Lazerio terapija, Bioptron (2 laukų) 7
12016 Ultravioletinių spindulių terapija (fototerapija), bendra 9
12017 Ultravioletinių spindulių terapija (fototerapija), lokali (1 lauko) 2

12017-1 Ultravioletinių spindulių terapija (fototerapija), lokali (2 laukų) 4
12019 Mikrobangų terapija 4
12021 Ultragarso terapija (1 lauko ) 4

12021-1 Ultragarso terapija (2 laukų) 7
12022 UAD terapija 3
12024 Kintamo magnetinio lauko terapija 3
12026 Interferentinių srovių terapija, trūkioji pneumatinė kompresija 4
12028 Haloterapija (individuali, 1 seansas) 6

12028-1 Krioterapija (1 seansas) 7
12028-2 Krioterapija (5 seansai) 30

8014-2 Sveikatinimo paslauga. Grupinė mankšta salėje "Sveika nugara" 40 min. 9
8014-3 Sveikatinimo paslauga. Grupinė mankšta salėje "Mama ir vaikas" 45 min. 9
8014-5 Sveikatinimo paslauga. Grupinė mankšta salėje "Dubens dugno raumenų kineziterapija" 40 

min.
9

8015-2 Sveikatinimo paslauga. Individuali kineziterapija su masažu 60 min. 32

8016-1 Sveikatinimo paslauga. Individuali kineziterapija vandenyje 40 min. 14
Nr.1 Sveikatinimo paslauga, esant viršsvoriui/nutukimui (FMR gydytojo konsultacija,  

individualus kineziterapijos užsiėmimas N10, hidroterapija N10, fizioterapija N10, dietologo 
konsultacija, psichologo konsultacija)

350

2004 (SP) Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 25

8013-2 (SP)
Individualus kineziterapijos užsiėmimas(individualios kineziterapijos programos sudarymas, 
teipavimas) N10 x 11 Eur

110

11013 (SP) Hidroterapija N10 x 13 Eur 130
(SP) Fizioterapija  (magnetoterapija, lazerioterapija) N10 x 4 Eur 40

2004 (SP) Dietologas 25
38014 (SP) Psichologas N2 x 10 Eur 20

Nr.2 Sveikatinimo paslauga, esant viršsvoriui/nutukimui (FMR gydytojo konsultacija,  
individualus kineziterapijos užsiėmimas N10, fizioterapija N10, dietologo konsultacija, 
psichologo konsultacija)  

250

2004 (SP) Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 25

8013-2 (SP)
Individualus kineziterapijos užsiėmimas(individualios kineziterapijos programos sudarymas, 
teipavimas) N10 x 14 Eur

140

(SP) Fizioterapija  (magnetoterapija, lazerioterapija) N10 x 4 Eur 40
2004 (SP) Dietologas 25
38014 (SP) Psichologas N2 x 10 Eur 20

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas serume 3
15002-1 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas šlapime 3
15004 Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje 11
15009 Albumino koncentracijos nustatymas 3
15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2
15012 Gliukozės koncentracijos plazmoje nustatymas 2
15013 Gliukozės toleravimo mėginys 3
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas 10

15015 Laktozės mėginys 6
15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 3
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas 2
15022 Kreatinino koncentracijos šlapime nustatymas 6
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2
15024 Didelio tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas 4
15025 Mažo tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas 0,90

12. Fizioterapinis gydymas

Sveikatinimo paslaugos

15. Biocheminiai tyrimai



15026 Triglicerolių koncentracijos nustatymas 3
15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 2
15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 2

15028/15029 Bilirubinų frakcijos (bendras, tiesioginis, netiesioginis) 5
15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,50
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,50
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas 3
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas serume 3

15033-1 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas šlapime 3
15034 Jonizuoto kalcio ( Ca++ ) koncentracijos apskaičiavimas 4
15040 Geležies koncentracijos nustatymas 3
15042 Fosforo koncentracijos nustatymas 3
15043 Magnio koncentracijos nustatymas 4
15045 Cinko koncentracijos nustatymas 10
15046 Ličio koncentracijos nustatymas 12
15047 Vario koncentracijos nustatymas 12
15060 Aspartataminotransferazės ( ASAT/ GOT ) aktyvumo nustatymas 3
15061 Alaninaminotransferazės ( ALAT/GPT ) aktyvumo nustatymas 3
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 3
15063 Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė    40
15067 Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas 5
15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas 8
15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas 4
15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 4
15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas serume 6

15074-1 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas šlapime 6
15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas 9
15076 Lipazės aktyvumo nustatymas 6
15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombinoprokonvertino metodu (SPA) 5
15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 7
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) 6
15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu 25
15111 Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas 20
15120     Transferino koncentracijos nustatymas            13
15121     Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas 40

15124 Laisvo tiroksino (FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu 10

15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu (TTH) 10
15130 Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu 11

15132 Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu 16
15132-1 Tiroglobulino antikūnų kiekio nustatymas 16
15135 Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu 17
15137 C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu 17
15139 Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu 12
15141 Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu 12
15142 17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu 10
15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu 12

15144-1 Makroprolaktino nustatymas 19
15146 Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu 12
15148 Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu 12
15150 Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu 15
15153 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu 15
15154 Žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas 14

15154-1 S Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13 sav.) dėl Dauno bei Edward's ir Patau's sindromų
40

15155 Beta chorioninio gonadotropino (beta HCG) nustatymas 20
15157 Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu 15
15159 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu 18
15162 Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu 17
15164 Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu  metodu 15
15166 Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imuonofermentiniu metodu 18
15167 Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu 8
15168 Renino nustatymas radioimuniniu metodu 15
15175     Osteokalcino nustatymas imunofermentiniu metodu                 27

15176 Kalcitonino nustatymas 18



15177 Vitamino D3 nustatymas 20
15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas 20
15181 Alfa fetoproteino nustatymas 18
15182 Vėžio žymens Ca 15–3 nustatymas 20
15183 Vėžio žymens Ca 19–9 nustatymas 17

15183-1 Vėžio žymens Ca 72–4 nustatymas 18
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 17

15184-1 Epitelinio kiaušidžių vėžio žymens HE 4 nustatymas 37
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas 12
15186 Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas 16
15191 Folio rūgšties koncentracijos  nustatymas 20
15192 Homocisteino koncentracijos  nustatymas 25
15193 Vitamino B12 koncentracijos  nustatymas 20
15194 Feritino koncentracijos nustatymas 15
15198 Troponino T (TnT) kiekybinis nustatymas 12
15218 Narkotinių medžiagų nustatymas (šlapime) 12
15219 Antimiulerinio hormono nustatymas (AMH ) 35
15220 Prokalcitonino nustatymas (PCT) 20

16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas 6
16004 Veninio kraujo tyrimas 6
16007 Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu 10
16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 2
16012 Veninio kraujo tyrimas ENG nustatyti 1
16013 Leukogramos skaičiavimas 3
16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 7
16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija 2
16056 Albuminas šlapime 10

15022-1 Albumino ir kreatinino santykis šlapime 8
16056-1 Kalprotektino kokybinis nustatymas išmatose 12
16056-2 Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose 18
16065-1 IFOBT slapto kraujavimo testas 2
16064 Koprogramos įvertinimas 2
16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 1,50
16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas 2
16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas 1
16077 Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio 

mikroskopija)
7

16081     Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas               1
16100 Prostatos sekreto tyrimas 1,50
16102 Nosies sekreto tyrimas 6
16104 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 

rankiniu būdu
4

16110 Antikūnų nustatymas, naudojant 2 –jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu 15

17001-1 Skreplių pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu 15
17006-1 Šlapimo pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymu 11
17010 Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas 32
17012 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus nustatymas 23
17015 Kraujo pasėlio grybams automatizuotu būdu nustatymas 23

17017-1 Sterilių organizmo skysčių tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo 
antibakteriniams vaistams nustatymu

17

17018-1 Pūlingų eksudatų tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo 
nustatymas

17

17019 Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas 7
17020-1 Tepinėlio iš akių paėmimas,  pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 

vaistams nustatymu
11

17020-2 Erkučių (Demodex Folliculorum) nustatymas 5
17021-1 Tepinėlio iš ausų paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 

vaistams nustatymu
11

17022-1 Tepinėlio iš nosies paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 
vaistams nustatymu

11

16. Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

17. Mikrobiologiniai tyrimai 



17024-1 Tepinėlio iš gerklų paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 
vaistams nustatymu

11

17024-2 Tepinėlio iš nosiaryklės paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo 
antibakteriniams vaistams nustatymu

11

17024-3 Tepinėlio nuo tonzilių paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo 
antibakteriniams vaistams nustatymu

11

17024-4 Greitojo A grupės beta hemolizinto streptokoko antigeno nustatymas (testo atlikimas gydytojo 
kabinete)

6

17028 Tepinėlio iš genitalijų pasėlis su medžiagos paėmimu, su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo 
antibakteriniams vaistams nustatymu

11

17029-1 Spermos, prostatos sekreto pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 
vaistams nustatymu

14

17030     Neigiamo kateterių, drenų pasėlio nustatymas 6
17032-1 Išmatų tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams 

vaistams nustatymu
23

17033 Išmatų  profilaktinis pasėlis (be jautrumo antibakterinimas vaistams nustatymo) 9
17037 Neigiamo įvairios patologinės medžiagos pasėlio grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) 

nustatymas
11

17038-1 Nagų mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti 4
17038-2 Odos mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti 4
17038-3 Plaukų mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti 4
17038-4 Burnos gleivinių mikroskopinis tyrimas grybeliui nustatyti (su tepinėlio paėmimu) 4
17039-1 Odos pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams 

nustatymu
9

17039-2 Nagų pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams 
nustatymu

9

17039-3 Plaukų pasėlis grybams su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo antibakteriniams vaistams 
nustatymu

9

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopija 7
17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija 6
17044 Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija               5
17045 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)               7
17046 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)               9
17050 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema               18
17051 Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija – vienas 

vaistas)               
16

17052 Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema               43
17053 Candida  jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas el. testų metodu (vienas vaistas vienai 

kultūrai)
18

17054 Enterobakterijų identifikavimas iki genties      6
17055 Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies       15
17056 Šigelių identifikavimas iki rūšies               15
17057 Salmonelių identifikavimas iki genties           12
17058 Salmonelių identifikavimas iki rūšies            29
17059 Jersinijų identifikavimas iki rūšies             21
17061 Kampilobakterijų identifikavimas                 14
17062 Vibrijono identifikavimas iki rūšies             41
17063 Clostridium difficile  (C. difficile)  išskyrimas ir identifikavimas               33
17064     Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas 7

17066 Meticilinui atsparių S.aureus  nustatymas automatizuotu būdu               31
17068 Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu 8
17069 Adeno  virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu 8
17070 Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose               22
17071 Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas     18
17072 Streptococcus pneumoniae  identifikavimas         18
17073     Meningokokų ir gonokokų identifikavimas          23

17074 Enterokokų identifikavimas iki genties           9
17075 Enterokokų identifikavimas iki rūšies            22
17076 Hemofilų identifikavimas                         19
17077 Pseudomonų identifikavimas iki rūšies            5
17078 Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas               15
17079 Listerijų identifikavimas iki rūšies            24
17080 Difterijos sukėlėjo identifikavimas           17
17083 Anaerobų identifikavimas iki genties             10



17084 Anaerobų identifikavimas iki rūšies              22
17085 Candida  genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro               2
17086 Candida  genties grybų nustatymas testų sistemos metodu               9

17089-1 Sukėlėjo Chlamydia trachomatis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-2 Sukėlėjo Ureaplasma urealyticum iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-3 Sukėlėjo Mycoplasma genitalium iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-4 Sukėlėjo Ureaplasma parvum iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-5 Sukėlėjo Mycoplasma hominis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-6 Sukėlėjo Gardnerella vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-7 Sukėlėjo Trichomonas vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-8 Sukėlėjo Neissera gonorrhoeae iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su 
medžiagos paėmimu

20

17089-9 Sukėlėjo Herpes simplex viruso (HSV 1/2)  iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR 
metodu su medžiagos paėmimu

20

17089-10 Lytiškai plintančių 7-ių sukėlėjų nustatymas ( Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, 
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, 
Trichomonas vaginalis), PGR

30

17089-11 Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu ( RB5) 30
17089-12 Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RV16) 30

17096 IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas 19
17097 IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas 22
17100 IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas 15

17100-2 Helicobacter pylori  antigeno nustatymas išmatose 10
17101 IgA antikūnų Yersinia spp  nustatymas 20
17102 IgG antikūnų Yersinia spp nustatymas 20
17103 Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose 15
17105 Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17107 Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17113 Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17114 Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17119 Grybų identifikavimas iki rūšies                 18
17120 Infekcinės mononukleozės Heterofilinių antikūnų nustatatymas  pusiaukiekybinės latex 

agliutinacijos metodu
5

17121 EBV viruso IgM antikūnų (anti - EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu 10
17122 EBV viruso IgG antikūnų (anti - EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu 10
17125 Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17128 Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17135 Citomegalo viruso (CMV) DNR nustatymas kokybiniu metodu 75
17143 Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas 22
17145 Hepatito A viruso (HAV) Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu 23
17146 Hepatito A viruso (HAV) Ig G/Ig M nustatymas imunofermentiniu metodu 17
17148 Hepatito B viruso ( HBV ) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu 9
17150 Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 20
17152 Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 13
17153 Hepatito B viruso (HBV) HBe antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu 13
17155 Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 17
17158 Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas 75
17160 Hepatito C viruso ( HCV ) antikūnų nustatymas 15
17165 Hepatito C viruso (HCV) RNR nustatymas kiekybiniu metodu 75
17166 Hepatito C viruso (HCV) genotipo nustatymas      95
17168 Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai su (ŽIVI O) 6
17171 A ir B gripo tipo viruso antigeno nustatymas (testo atlikimas gydytojo kabinete) 15
17175 Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 15

17175-1 Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas 15
17175-3 Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas 15
17176 Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu               16
17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 14
17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 14



17182-1 Erkinio encefalito IgG ( povakcininis vertinimas) 22
17189 Žmogaus papilomos  viruso  (ŽPV) didelės rizikos tipų  (16, 18, 31, 33, 39, 52, 56, 58) DNR 

nustatymas
37

17193 T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 15
17194 T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 15
17204 Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 19
17205 Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 23
17207 Echinococcus (granulosus) nustatymas imunofermentiniu metodu 31
17209 Echinococcus multilocularis nustatymas imunofermentiniu metodu 34
17210 Cysticercus cellulosus IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 25
17218 RPR kokybinė reakcija 2,50
17220 TPHA kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemu pallidum antigenu 3
17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 18
17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 18
17235 Difterijos IgG antikūnų nustatymas 50

18001 Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA) 19
18002 Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (ANCA) 19
18003 Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas (AMA) 24
18010 Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu 18

18010-1 TSH receptorių blokuojančių antikūnų (anti-TSH) nustatymas 30
18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas        12
18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 6

18022-1 Didelio jautrumo C reaktyvinio baltymo (hsCRP) nustatymas 12
18025 Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas 12

18025-1 Ig A klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTGA) 14
18026 Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas 12
18027 Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas 12
18032 Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas 14
18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 9
18071 Natriuretinio peptido (pro-BNP) nustatymas 25
18072 Imuninio atsako esant imunodeficitui nustatymas pagal gama interferono kiekį ( in vitro 

stimuliuojant Mycobacterium tuberculosis antigenais ESAT-6, CFP-10 ir TB7.7) ( 
Kvantiferonas )

45

18073 Žmogaus leukocitų antigenas (ŽLA B-27) 30
18074 Ciklinio citrulininio peptido antikūnių nustatymas ( anti-CCP) 20
18076 SARS-Cov-2 (2019-nCOV ) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu, ėminio paėmimas ir 

registravimas ESPBI, kai atlieka sveikatos priežiūros specialistas ir jam padedantis asmuo
42

18077 Greitasis SARS-CoV-2 Antigen testas, ėminio paėmimas ir registravimas ESPBI, kai atlieka 
sveikatos priežiūros specialistas ir jam padedantis asmuo 

15

18078 SARS-CoV-2 RNR, Gripo A/B viruso RNR, respiracinio sincitinio viruso ( RSV) nustatymas 
trilaikės PGR metodu 

75

18079 Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti -S, anti-S1 arba RBD IgG nustatymas, kraujo 
paėmimas ir registravimas ESPBI

17

18081 Greitasis PGR  SARS-CoV-2 nustatymas (per 1 h) 74,68

22045 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija 40
22106 Diagnostinė kolonoskopija 98

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija 35

25002 Rentgenograma 18 x 24 cm dydžio (SD-PM 8 x 10") 4
25003 Rentgenograma 24 x 30 cm dydžio (SD-PM 10 x 12") 5
25006 Rentgenograma 35 x 43 cm dydžio (SD-P 14 x 17") 7
25009 Dantų rentgenograma 3

27004 Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 70

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

65

27006 Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 
65

18. Imunologiniai tyrimai 

22. Endoskopiniai tyrimai ir manipuliacijos

24. Radiologiniai tyrimai

25. Rentgenografija

27. Ultragarsiniai tyrimai



27008 Moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 70
27008-1 Ultragarsinis vaisiaus tyrimas 82

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

65

27014
Kitų kūno vietų, neįrašytų į ankstesnį sąrašą, tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet 
su gydytojo aprašymu 

28

27014-1 Akių tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 28
27015 Ultragarsinis augančio folikulo įvertinimas 10
27016 Kaklo kraujagyslių duplex sanoskopija 70

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.

90

28004 Kvėpavimo funkcijos tyrimas “Pneumoskrinu“ 29
28005 Kvėpavimo funkcijos tyrimas “Pneumoskrinu“, naudojant funkcinius medikamentų mėginius 35
28019 Elektroencefalografija 28
28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5
28037 Veloergometrija 47
28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu 71
28047 Galūnių venų dvigubas skenavimas            45
28051 Holterio monitoravimas, paros AKS monitoravimas 50

28053 Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas 3

29001 Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas 5
29002 Tiesiosios žarnos prolapso reponavimas 9
29003 Svetimkūnio išėmimas iš tiesiosios žarnos be bendrinės nejautros 25
29004 Anorektinės fistulės zondavimas 6
29006 Apžiūra rektaliniu veidrodžiu arba anoskopu 10
29007 Išangės įplėšos blokada 17
29008 Rektoskopija 23

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

29

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

14

30007/39005 CINtec PLUS imunocitocheminis tyrimas 26
30009 Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal Papanicolaou, įvertinimas 

pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo
18

30009-1 Citologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų ir tyrimas skystųjų terpių technologija (įskaitant 
terpės ir priemonių kainą)

27

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

35

30015     Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas            43

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

17

30018 Operacinės ir biopsinės medžiagos (1 histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 
tyrimas - III lygis 

24

30019 Operacinės ir biopsinės medžiagos (1 histologinio objekto) makroskopinis ir  mikroskopinis 
tyrimas - IV lygis

47

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

50

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

80

30022     Audinio dekalcifikavimo procedūra            10
30023     Specialieji mikroorganizmų dažymai (1 procedūra) 17
30024     Specialieji dažymai, visi kiti (1 procedūra) 10
30025     Histocheminis šaldomųjų pjūvių dažymas (1 procedūra) 25

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

15

30027     Histocheminis dažymas, identifikuojantis fermentus (1 procedūra) 26
30028     Konsultavimas dėl preparatų, paruoštų kitur 35
30029     Konsultavimas  ruošiant papildomus preparatus 40
30034     Kiekvieno antikūno imunohistocheminis tyrimas 80

29. Proktologiniai tyrimai

30. Patologinės anatomijos tyrimai

28. Funkcinės diagnostikos tyrimai



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

15

33002 Gerklų ir bronchų paviršiaus anestezija 13
33004 Vietinis infiltracinis nuskausminimas 17
33006 Kojos ir rankos piršto pravedamoji anestezija 21

37001 Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, 
suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos ), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, 
konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

36

37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 7
37003 Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos ( pvz. suicido – 

bandymo nusižudyti ) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją
45

37004 Ligonio slaugytojo mokymas ir nurodymai slaugyti gydomą psichikos ligonį 18
37005 Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant 

dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius 
16

37005-1 Vaiko raidos vertinimas pagal DISC metodiką, rezultatų aptarimas ir rekomentacijos (užsakant 
4 procedūras)

16

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

37007 Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas, į šį procesą įtraukiant 
ligonio slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį ir psichiatrijos statuso aprašymas pagal 
esamus duomenis

16

37008 Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo (priklausomai nuo situacijos) 
instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio klinikinis vaizdas psichologiškai pagrįstas, gydymą

18

37009 Individualiosios racionalios psichoterapijos kursas 8
37010 Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas ) 36
37011 Psichoterapijos seansas grupėje ( 2-9 ligoniai) 36
37012 Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip 3 ligoniai ) 36
37013 Hipnoterapijos seansas 9
37014 Gydymo kursas hipnoze ( 10 seansų ) 73
37015 Įv. psichikos sutrikimų 10 seansų psichoterap. kursas 54
38014 Psichologo apžiūra 10

39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 7
39006 Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas ir urogenitalinės sistemos 9

39006-1 Medžiagos PGR tyrimui paėmimas 9
39011

Pokalbiai apie nėštumo išsaugojimą ir kitais klausimais (mokymai nėščiosioms, 1 užsiėmimas)
5

39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas 22
39016 Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija / kriodestrukcija 63

39022/2004 Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) su gydytojo k-cija 40
39023 Gimdos spiralės išėmimas 10
39026 Makšties svetimkūnio išėmimas vaikui 54
39029 Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas 62
39082 Išorinė kardiotokografinė diagnostika pradedant 22- ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių ) 9
39109 Echoskopija (vaginalinė) 38
39118 Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete 25
60001 Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą                                                                               67
60002 Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą                                                                              106

40025 Ektropionas ar entropionas (kremzlės kauterizavimas) 116
40036-1 Ašarų takų zondavimas ir praplovimas 29

40047 Ragenos epitelio nugramdymas esant opai ar erozijai 71
40053 Ragenos siūlų pašalinimas mikroskopu ar plyšine lempa 74
40058 Junginės cistos pašalinimas 133

40059 Pterigiumo pašalinimas (1 akis) 271
40060 Pingvekulės pašalinimas (1 akis) (neįskaitant kontaktinių linzių parinkimo) 116
40064 Dirbtinio lęšiuko įsodinimas 432
40065 Dirbtinio lęšiuko pašalinimas arba repozicija 462
40066 Dirbtinio lęšiuko pašalinimas ir (ar) pakeitimas kitu dirbtiniu lęšiuku 790

33. Anestezijos pagalba

37. Psichiatrija

39. Akušerija ir ginekologija

40. Oftalmologija



40125 Akomodacijos rezervų nustatymas 5
40126 Oftalmometrija 3

40126-1 Pachimetrija 3
40127 Regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas vaikams iki 6 metų 3
40128 Regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas suaugusiems 1,50
40129 Objektyvus refrakcijos nustatymas vaikams iki 6 metų skiaskopijos metodu 4
40131 Akinių stiprumo nustatymas dioptimetru 1,50
40132 Refraktometrija 5

40132-1 Akinių parinkimas, sferinė korekcija 5
40132-2 Akinių parinkimas, korekcija cilindriniais akiniais 5
40133 Slapto žvairumo laipsnio nustatymas 3
40134 Akių motorikos kiekybinis tyrimas dėl slapto žvairumo 7
40135 Regėjimo charakteristikos nustatymas 4 taškų spalviniu mėginiu 1,50
40142 Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė) 36
40143 Spalvų skyrimo tikrinimas spalvų lentelėmis 5
40147 Gonioskopija (abiejų akių) 7
40148 Biomikrooftalmoskopija (naudojant Goldmano lęšį) 18
40150 Egzoftalmometrija 2
40159 Tonometrija 3
40161 Akies ašies ilgio nustatymas ultragarsu ir biometrija (echobiometrija), įskaitant ir kitos akies 

lyginamąjį tyrimą ir intraokulinio lęšio apskaičiavimą
11

40165 Ragenos paviršiaus dažymas naudojant fluoresceiną 2
40171 Chaliaziono ekskochleacija 120
40172 Vokų gerybinio tumoro pašalinimas 120
40174 Vokų plastinė rekonstrukcija 550
40192 Optinės koherentinės tomografijos tyrimas 29

40192-1 Optinės koherentinės tomografijos tyrimas (pakartotinis kelendorinių metų bėgyje) 14
40192-2 Akių dugno fotografija 14

41003 Ausies polipo pašalinimas 142
41035 Paracentezė 46
41041 Nosies polipo ir kelių polipų pašalinimas 81
41044 Randų sąaugų iš nosies pašalinimas 116
41045 Nosies kriauklės ar kriauklių dislokacija 71
41048 Nosies kriauklių krioterapija 99
41049 Viršutinio žandinio ančio punkcija 32
41059 Klausomojo vamzdžio kateterizavimas 46
41060 Tiesioginė nosiaryklės apžiūra atliekant biopsiją ar be jos 122
41061 Ausų, ar nosies ančių, ar nosiaryklės, ar gerklų fibroskopija 40

42009 Kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos     20
42010 Odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato paruošimo (1 tyrimas)                            44
60089 Karpos, keratomos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas skystuoju azotu 6

60089-1 Karpų, keratomų  pašalinimas skystuoju azotu, kai pašalinta daugiau nei 5 dariniai 36
60089-2 Karpų, keratomų  pašalinimas skystuoju azotu, kai pašalinta daugiau nei 15 darinių 60
60089-3 Karpos pašalinimas lazeriu (įskaitant gydytojo dermatologo apžiūrą) 35
60090 Užkrečiamojo moliusko pašalinimas skystuoju azotu 1,50

60094
Papilomos, Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 
darinių (1 vnt. kaina)

7

60094-1
Papilomos, Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, 5-10 
darinių

30

60094-2
Papilomos, Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, daugiau 
nei 10 darinių

42

60094-3
Papilomos, Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, daugiau 
nei 30 darinių

60

60094-4
Hemangiomos 3-6 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 darinių (1 vnt. 
kaina)

11

60096 Ateromos iki 4 mm diametro pašalinimas elektrokoaguliacijos būdu 19
60096-1 Apgamo ar hemangiomos šalinimas elektrokoaguliacijos būdu 23
60096-2 Keratomos, papilomos, hemangiomos iki 1 cm pašalinimas lazeriu 14
60096-3 Keratomos  1–2 cm, kai darinio storis daugiau nei 1 mm pašalinimas lazeriu 23
60096-4 Keratomos  1–2 cm, kai darinio storis daugiau nei 3 mm pašalinimas lazeriu 35
60096-5 Keratomos, didesnės nei 2 cm, kai darinio storis daugiau nei 1 mm pašalinimas lazeriu 35
60096-6 Keratomos, didesnės nei 2 cm, kai darinio storis daugiau nei 3 mm pašalinimas lazeriu 46

42. Dermatologija

41. Otorinolaringologija



60096-7 Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta 3-10 darinių 60

60096-8
Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta daugiau nei 10 darinių 80

60096-9
Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta daugiau nei 20 darinių 105

60096-10
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 darinių (1 vnt. 
kaina)

7

60096-11
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama 5-10 darinių 30

60096-12
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama daugiau nei 
10 darinių

42

60096-13
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama daugiau nei 
30 darinių

60

60096-14 Apgamo iki 4 mm diametro šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu 35

60096-15
Apgamo, didesnio nei 5 mm diamtero, šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį 
dermatoskopu

46

43008 Stereognozijos ir kitų sudėtingų jutimo būdų tikrinimas pagalbiniais įrankiais 4
43010 Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas specialiais testais MMSE 13
43012 Kraniogramų įvertinimas 1
43013 Spondilogramų įvertinimas 1
43020 Kaklo ir galvos kraujagyslių palpavimas ir auskultavimas 13
43024 Infiltruojančios blokados 16
43025 Blokados nervų kanaluose 60
43029 Nurodymų pateikimas suaugusio žmogaus slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos 

atveju )
13

43030 Nurodymų pateikimas susirgusio vaiko slaugytojui ir jo mokymas    (mokama vieną kartą ligos 
atveju )

17

45001 Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija 45
45002 Moters šlaplės praplėtimas, įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlap. pūslės kateterizac. 

(1 proc.)
40

45008 Šlapimo pūslės kateterizacija 27
45009 Šlapimo pūslės kateterizacija su skalavimu, vaistų instiliacija ir kraujo krešulio išskalavimu 

vyrui
201

45010 Šlapimo pūslės kateterizacija su skalavimu, vaistų instiliacija ir kraujo krešulio išskalavimu 
moteriai

201

45013 Šlapimo pūslės skalavimas ir instiliacija esant įdėtam nuolatiniam kateteriui 64
45014 Meatotomija 91
45015 Parafimozės bekraujis pašalinimas 71
45018 Plastinė priešodžio frenulum operacija 183
45029 Prostatos masažas siekiant gauti prostatos išspaudžiamą skystį 16
45034 Cistoskopija, įskaitant uretroskopiją ir pavyzdžio ekscizija moteriai 228
45038 Šlapimo išsiskyrimo matavimas ( uroflaumetrija ) 102
45039 Šlapimo pūslės fistulės priežiūra, įskaitant skalavimą, kateterio fiksaciją ir aprišimą 76
45042 Šlapimo pūslės kraujo tamponados išvalymas 323
45051 Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas, įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį ( be 

kateterio kainos )
76

45084 Prostatos biopsija 137

46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas 51
46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas 89
46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą 14
46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas 21
46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio 97
46007 Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 51
46008 Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas, arba hemorojinio 

mazgo perrišimas guminiu žiedu
89

46009 Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų chroniškų minkštųjų ir 
kaulų supūliavimo atvejais

194

46011 Parazitų išėmimas iš poodžio audinių 97
46012 Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas, įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių 

išpjovimą
51

45. Urologija

46. Chirurgija

43. Neurologija



46013 Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda ( po gleivine ) esančio auglio 
išpjovimas

140

46026 Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine, ekscizija, arba trombo incizija, arba 
polipo ekscizija

96

46038 Kojos arba rankos piršto nago trepanacija 34
46039 Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išpjaunant nago šaknį 55
46041 Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą 91

46070 Vielų išėmimas 158
46081 Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 168

50006 Pirminė apžiūra, anamnezės surinkimas, dokumentacija 4
50007 Karieso gydymas (be medžiagos kainos): paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas 11
50008 Karieso gydymas (be medžiagos kainos): gilaus karieso ertmės paruošimas 17
50016 Plombos apdaila 3
50017 Pulpito gydymas: ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas  (be medžiagos 

kainos)
10

50020 Pulpito gydymas: medikamentinis kanalo apdorojimas (be medžiagos kainos) 2
50021 Pulpito gydymas: mechaninis kanalo apdorojimas 2
50022 Peridontitų gydymas: ertmės išvalymas, danties trepanavimas (1 procedūra) 11
50024 Peridontitų gydymas: medikamentinis kanalo apdorojimas (be medžiagos kainos) 4
50025 Peridontitų gydymas: mechaninis kanalo apdorojimas 23
50032 Kanalų plombavimas (1 kanalo) gutaperčiniais kaiščiais (be medžiagos kainos) 29
50036 Plombos išėmimas 11
50042 Danties padengimas fluoro laku 2
50044 Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas (be medžiagos kainos) 14
50046 Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas (be medžiagos kainos) 7
50052 Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) 4
50055 Infiltracinė nejautra (be medžiagos kainos) 3
50056 Laidinė nejautra (be medžiagos kainos) 5
50057 Danties traukimas (nesudėtingas) 8
50058 Danties traukimas (sudėtingas) 23
50059 Incizija (1 procedūra) 5
50060 Perikoronito chirurginis, medikamentinis gydymas ( 1 danties) 11

50060-1 Chirurginis gydymas (įtvaro nuėmimas nuo vieno žandikaulio) 5
50060-2 Chirurginis gydymas (įtvaro nuėmimas nuo abiejų žandikaulių) 11
50062 Alveolito gydymas (be medžiagos kainos) 5
50064 Tvarstymas ( 1 apsilankymas) 2
50065 Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas 9
50067 Retinuoto danties traukimas 26
50080 Konkrementų pašalinimas ultragarsiniu skaleriu  (1 danties) 1,50
50082 Medikamentinis paradontologinių kišenių praplovimas (1apsilankymas) 1

Silantavimo paslaugoms ne Antakalnio poliklinikos pacientams ir pacientams, neatitinkantiems 
amžiaus grupės

1924 1 danties dengimas silantais 9
1923 2 dantų dengimas silantais 13
1922 3 dantų dengimas silantais 16
1921 4 dantų dengimas silantais 19

Eil. Nr. Paslauga Kaina, Eur
1. Oftalmologo konsultacija:

1.1. Ištyrimas dėl glaukomos 118
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
40128 Suaugusiųjų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas 1
40159 Tonometrija     3

40126-1 Pachimetrija (ragenos storio matavimas ) 3
40146 Priekinių ir vidinių akies dalių biomikroskopija 10
40147 Gonioskopija (abiejų akių)                   7
40142 Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė) 36
40192 Optinė koherentinė tomografija (OCT) 29
1.2. Ištyrimas dėl kataraktos 72

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
40128 Suaugusiųjų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas 1

50. Odontologija

Mokamų paslaugų paketai



40159 Tonometrija     3
40146 Priekinių ir vidinių akies dalių biomikroskopija 10
40192 Optinė koherentinė tomografija (OCT) 29

2. Kardiologo konsultacija:
2.1. pradinė konsultacija ir tyrimai 105

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
28027 12-os derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5
28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu 71
2.2. jei yra širdies nepakankamumas, papildomai 29

15030 Kalio koncentracijos nustatymas                  1
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas             3
18071 pro-BNP (natriouretinis peptidas) 25
2.3. esant ritmo sutrikimui, papildomai 66

15030 Kalio koncentracijos nustatymas                  1,00
15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu           10
15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombinoprokonvertino metodu (SPA) 5
28051 Holterio (24 val. EKG) stebėsena 50
2.4. esant koronarinei širdies ligai, papildomai 13,90

15030 Kalio koncentracijos nustatymas                  1
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas             3

Lipidograma:
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 4
15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę 0,90
15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas      3
2.5. profilaktinis patikrinimas dėl širdies ligų, papildomai 101,90

Lipidograma:
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 4
15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę 0,90
15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas      3
28037 Veloergometrija 47
28047 Galūnių venų dvigubas skenavimas            45

3. Akušerio ginekologo konsultacija:
3.1. konsultacija su echoskopija 67

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
39109 Echoskopija (vaginalinė) 38
3.2. konsultacija su kolposkopija 51

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas 22
3.3. konsultacija su krūtų echoskopija 99

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
27004 Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 70
3.4. nėščiosios konsultacija su  echoskopija 111

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
27008-1 Ultragarsinis vaisiaus tyrimas 82

4. Neurologo konsultacija:
4.1. esant galvos svaigimui ir skausmui 105

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)                    6
27016 Kaklo kraujagyslių duplex sonoskopija 70
4.2. sąmonės praradimas, traukuliai, alpimas 136,90

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
Lipidograma:

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 4
15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę 0,90
15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas      3
27016 Kaklo kraujagyslių duplex sonoskopija 70
28019 Elektroencefalografija                       28
4.3. radikulopatijos 68-71

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) 35
25002 Rentgenograma, 18x24 cm dydžio                4



25003 Rentgenograma, 24x30 cm dydžio                5
25006 Rentgenograma, 35x43 cm dydžio                7

5. Endokrinologo konsultacija:
5.1 Ištyrimas dėl skydliaukės ligų 106

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu           10
15124 Laisvo tiroksino (FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu            10
15130 Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu      11
18010 Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu 18

27014
Kitų kūno vietų, neįrašytų į ankstesnį sąrašą, tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet 
su gydytojo aprašymu (skydliaukės)

28

5.2 Ištyrimas dėl cukrinio diabeto 42
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas    10
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas             3

5.3 Problematiškos odos (plaukuotumas ir aknė) 97
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
15150 Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu  15
15142 17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu 10
15153 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu 15
15159 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu 18
15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu           10

6. Radiologo konsultacija:
6.1 skydliaukės echoskopija + konsultacija 57

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

27014
Kitų kūno vietų, neįrašytų į ankstesnį sąrašą, tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet 
su gydytojo aprašymu (skydliaukės)

28

6.2 pilvo organų su aprašymu + konsultacija 94
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

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

65

6.3 urogenitalinės sistemos su aprašymu + konsultacija 94
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

27006
inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 65

6.4 krūtų echoskopija su aprašymu + konsultacija 99
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
27004 Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 70

6.5 kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas + konsultacija 99
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

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

70

7. Dermatologo konsultacija
7.1. užkrečiamojo moliusko pašalinimas skystuoju azotu 30,50

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
60090 Užkrečiamojo moliusko pašalinimas skystuoju azotu 1,50

7.2. karpų šalinimas
nuo 35 iki 

89
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
60089 Karpos, keratomos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas skystuoju azotu 6

60089-1 Karpų, keratomų  pašalinimas skystuoju azotu, kai pašalinta daugiau nei 5 dariniai 36
60089-2 Karpų, keratomų  pašalinimas skystuoju azotu, kai pašalinta daugiau nei 15 darinių 60
60089-3 Karpos pašalinimas lazeriu (įskaitant gydytojo dermatologo apžiūrą) 35

7.3. keratomų šalinimas
nuo 36 iki 

134
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

60096-2 Keratomos, papilomos, hemangiomos iki 1 cm pašalinimas lazeriu 14
60096-3 Keratomos  1–2 cm, kai darinio storis daugiau nei 1 mm pašalinimas lazeriu 23
60096-4 Keratomos  1–2 cm, kai darinio storis daugiau nei 3 mm pašalinimas lazeriu 35
60096-5 Keratomos, didesnės nei 2 cm, kai darinio storis daugiau nei 1 mm pašalinimas lazeriu 35
60096-6 Keratomos, didesnės nei 2 cm, kai darinio storis daugiau nei 3 mm pašalinimas lazeriu 46
60096-7 Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta 3-10 darinių 60



60096-8
Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta daugiau nei 10 darinių 

80

60096-9
Keratomos, papilomos, hemangiomų  pašalinimas lazeriu, kai pašalinta daugiau nei 20 darinių 

105

60096-10
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 darinių (1 vnt. 
kaina) 7

60096-11
Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama 5-10 darinių

30
60096-12 Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama daugiau nei 10 darinių42
60096-13 Smulkių keratomų (1-3 mm) šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, kai šalinama daugiau nei 30 darinių60

7.4. hemangiomų šalinimas
nuo 36 iki 

89
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

60094
Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 darinių (1 vnt. 
kaina) 7

60094-1 Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, 5-10 darinių 30

60094-2
Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, daugiau nei 10 
darinių 42

60094-3
Hemangiomos 1-3 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, daugiau nei 30 
darinių 60

60094-4
Hemangiomos 3-6 mm diametro šalinimas elektrokoaguliacija ar lazeriu, iki 5 darinių (1 vnt. 
kaina) 11

7.5. papilomų šalinimas
nuo 36 iki 

89
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
60094 Papilomų šalinimas elektroaguliacija ar lazeriu (kai pašalinama iki 5 darinių), 1 vnt. kaina 7

60094-1 Papilomų šalinimas elektroaguliacija ar lazeriu (kai pašalinama 5-10 darinių) 30
60094-2 Papilomų šalinimas elektroaguliacija ar lazeriu (kai pašalinama daugiau nei 10 darinių) 42
60094-3 Papilomų šalinimas elektroaguliacija ar lazeriu (kai pašalinama daugiau nei 30 darinių) 60

7.6. apgamų šalinimas
nuo 48 iki 

75
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

60096-14 Apgamo iki 4 mm diametro šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu 35
60096-15 Apgamo, didesnio nei 5 mm diamtero, šalinimas lazeriu, prieš tai įvertinus darinį dermatoskopu 46
60096-1 Apgamo ar hemangiomos šalinimas elektrokoaguliacijos būdu 23
60096 Ateromos iki 4 mm diametro pašalinimas elektrokoaguliacijos būdu 19
7.7. odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas 73

02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29
42010 Odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato paruošimo (1 tyrimas) 44

8. Angiochirurgo konsultacija: 119
02004 Gydytojo specialisto konsultacija 29

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.

90
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2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-1.3-V-235 redakcija)

Medžiagos pavadinimas Kaina, EUR
Vienkartinės apsaugos ir dezinfekavimo priemonės

Vienkartinės apsaugos ir dezinfekavimo priemonės profilaktikai 1,00
Vienkartinės apsaugos ir dezinfekavimo priemonės terapiniam darbui 1,40
Vienkartinės apsaugos ir dezinfekavimo priemonės chirurginiam darbui 3,20
Vienkartinis plastikinis maišelis skaitmeninio dentalinio rentgeno jutikliui 0,04

Nuskausminimo priemonės
Pirmas komplektas (vietinis anestetikas, dentalinė adata, Ubistesin) 0,50
Antras komplektas (vietinis anestetikas, dentalinė adata, Mepivastes in) 0,49

Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos
Gradia Direct maža 5,35
Gradia Direct vidutinė 6,10
Gradia Direct didelė 6,85
G-aenial Universal injectable maža 4,20
G-aenial Universal  injectable vidutinė 5,30
G-aenial Universal  injectable didelė 6,40
Twinky Star 3,00
Ceram-X Universal maža 6,20
Ceram-X Universal vidutinė 7,50
Ceram-X Universal didelė 8,70
G-aenial A'Chord maža 7,25
G-aenial A'Chord vidutinė 8,30
G-aenial A'Chord didelė 9,30
SDR maža 9,00
SDR vidutinė 10,80
SDR didelė 12,55

Stiklo jonomerinės plombos ir pamušalai
Fuji IX GP (cheminio kietėjimo) maža 1,10
Fuji IX GP (cheminio kietėjimo) vidutinė 1,55
Fuji IX GP (cheminio kietėjimo) didelė 2,00

Stiklo jonomerinės plombos ir pamušalai
Nova Glas (šviesoje kietėjantis pamušalas) maža 0,55
Nova Glas  (šviesoje kietėjantis pamušalas) vidutinė 1,10
Nova Glas (šviesoje kietėjantis pamušalas) didelė 1,65

Pamušalinė plombinė medžiaga
Adhesor  maža 0,05
Adhesor  vidutinė 0,07
Adhesor  didelė 0,10

Kariozinės ertmės plombavimo priemonės
Grąžteliai 2,30
Pleištukai mediniai 0,02
Matricos metalinės 0,18
Matricos plastikinės 0,01
Matricų sistema Palodent V3 1,17
Retrakcinis siūlas 0,08
Tarpdančių siūlas 0,01

PLOMBINIŲ IR ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ, 
MOKAMŲ ORTODONTINIŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

PATVIRTINTA 
VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus
2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1-1.3-V-100

                                                                                            (VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus



Poliravimo diskeliai Sof-Lex 0,52
Poliravimo juostelės (plastikinės) 0,03
Poliravimo juostelės (metalinės) 0,19
Poliravimo galvutė 1,45
Polyras Eve plomboms poliruoti su poliravimo pasta 1,00
Artikuliacinis popierius 0,04
Hemostatinis skystis (Alustat) 0,07
Fluoro lakas (Bifluorid 10) 1,09
Mmineraltrioksido agregatas perforacijų gydymui (MTA) 2,12
Koferdamo guma 0,21
Koferdamo žiedas 0,34

Medicininė priemonė pažeistam dentinui gydyti
Dentino pakaitalas (Biodentine) 10,89

Medicininės priemonės vienam dantų kanalui gydyti
Endodontinės adatėlės (platintojai, gilintojai, pildytojai) 4,42
Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai ir gydymui (Chlorax)                                                             0,04
Švirkštas kanalų praplovimui 3 ml su adata 0,24
Medžiaga danties kanalo gydymui (Kalcio hidroksidas) 0,06
Popieriniai kaiščiai 0,06
Medžiaga cheminiam šaknies kanalo preparavimui (ChelCream) 0,05
Preparatas kanalams apdoroti (EDTA) 0,19
Porolonas 0,05
Pulpekstraktoriai 0,60

Iš viso: 5,71
Medžiaga danties kanalo gydymui (Kalcio hidroksido pasta) 0,54

Dantų šaknų kanalų plombinės medžiagos

Patentinė pasta cinko oksido ir eugenolo pagrindu Adseal vienam kanalui 1,07

Gutaperča (pagrindinis kaištis) 1 vnt. 0,02
Gutaperča (pagalbinis kaištis) 0,45

Laikina plomba
Coltosol F 0,10
Cinko  eugenolinė 0,20
IRM 0,68

Medicininės priemonės dantų konkrementų ir apnašų nuėmimui (vieno 
danties)

0,50

Dantų poliravimo priemonės
Poliravimo pasta 0,04
Poliravimo šepetėliai 0,46

Medicininės priemonės
Vienkartinis švirkštas 5 ml su adata 0,03
Skalpelis vienkartinis 0,03
Adatos ir siūlai žaizdų susiuvimui 0,81
Priemonės danties sudėtingam traukimui 6,50
Priemonės vieno žandikaulio įtvaro nuėmimui 6,50

Medikamentai
Eugenolis 0,01
Lidokaini 10% (aerozolis) 0,14
Hemostatinė kempinėlė (Dentospon) 0,37
Vandenilio peroksidas 3% 0,02
Natrii chloridum 0,9% 0,03
Metronidazolas 0,13
Jodoformo milteliai 0,01
Pasta alveolitų gydymui (Alveogyl) 0,62
Formokrezolis 0,06

Dantų nuotrauka



Dantų rentgenograma 3,00
Skaitmeninė panoraminė nuotrauka  11,00
Skaitmeninės panoraminės nuotraukos įrašymas į USB atmintinę 13,40

Burnos higienos paslaugos
Medicininės priemonės konkrementų šalinimui skaleriu (1 danties) 0,50
Medicininės priemonės konkrementų šalinimui smėliasrove (1 žandikaulio) 5,00
Medicininės priemonės konkrementų šalinimui smėliasrove (abiejų žandikaulių) 10,00
Fluoro aplikacija laku 1,09
Kiuretažas 2,57
Medicininės priemonės kišenių praplovimui 0,30
Medicininės priemonės plombų poliravimui 2,55
Tarpdančių šepetėlis 0,44
Vieno danties šepetėlis 1,68
Dantų siūlas 1,66
Medicininės priemonės dantų balinimui 55,00

Endodontijos paslaugos, naudojant mikroskopą
Pirminė endodontija
Medicininės priemonės (1 kanalui paruošti) 28,60

Medicininės priemonės (2 kanalams paruošti) 44,60

Medicininės priemonės (3 kanalams paruošti) 60,60
Antrinė endodontija (pergydymas)
Medicininės priemonės (1 kanalui paruošti) 37,10

Medicininės priemonės (2 kanalams paruošti) 62,10

Medicininės priemonės (3 kanalams paruošti) 87,10

Eil. 
Nr.

Paslaugos pavadinimas Kaina, EUR

1 Vienkartinės apsaugos ir dezinfekavimo priemonės profilaktikai 1,00

2
Kartotinis apsilankymas gydymo metu (ortodontinio aparato klinikinė 
korekcija ir aktyvacija)

1,40

3 Atspaudinė alginatinė masė (1 atsp.) 0,62
4 Dviejų krypčių sraigtas (gamyba) 8,00
5 Greito plėtimo sraigtas (su dviem žiedais) 124,80
6 Greito plėtimo sraigtas (su keturiais žiedais) 147,90
7 Gomurinis, liežuvinis lankas 72,41
8 Lingvalinis, liežuvinis lankas 42,40

Ortodontinės medžiagos ir priemonės
9 Aparatas (plokštelė) 60,00
10 Aparatas ( monoblokas) 80,00
11 Aparatas ( twinblokas) 130,00
12 Dviejų krypčių sraigtas 8,00
13 Greito plėtimo sraigtas (su dviem žiedais) 120,00
14 Greito plėtimo sraigtas (su keturiais žiedais) 140,00
15 Greito plėtimo sraigtas (su kapomis) 110,00
16 Lingvalinis lankas 30,00
17 Gomurinis lankas 60,00
18 Grotos liežuviui 30,00
19 Danties įstatymas 15,00
20 Papildoma plokštuma 9,00
21 Diagnostiniai modeliai 4,00
22 Žiedas-kilpa aparato vietai išlaikyti 40,00
23 Žiedas 1,57

MOKAMŲ  ORTODONTINIŲ  PASLAUGŲ  KAINŲ SĄRAŠAS



24 Kabliukas 3,00
25 Spyruoklė 5,00
26 Retrakcinio lanko pataisa 22,00
27 Adamso klamerio pataisa 15,00
28 Spyruoklės pataisa 15,00
29 Okliuzinės plokštumos iššlifavimas 14,00
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Kaina, EUR 
Sveikatos tikrinimas: vykstančiųjų į užsienį (kodas 60035) 16,10
Sveikatos tikrinimas: norinčiųjų įsigyti ar laikyti civilinį ginklą (kodas 60036) 25,70
Sveikatos tikrinimas: vairuotojų mėgėjų (kodas 60037) 22,50
Dirbančių vairuotojų 26,00

57,90
38,40
17,50

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 14,30

Darbuotojų, įsidarbinančių  profesinės rizikos sąlygomis 8,40

60,60

11,60

                                                                                                                                             VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus

                                                                                                              (VšĮ Antakalnio poliklinikos direktoriaus

Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos tikrinimas

Pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą 
patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 1 priedo 1 
punktą

MOKAMŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS

Paslaugos pavadinimas

Dirbančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir 
Įsidarbinančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir 
Dirbančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar 
pavojingus darbus):

Asmenų, norinčių pradėti dirbti galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems 
veiksniams ar į pavojingus darbus):

Darbuotojų, įsidarbinančių į darbus ar pradedančius vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai 
tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

4,50

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų 



Eil. 
Nr.

Paslaugos pavadinimas
Kaina, 
EUR

PVM suma, 
EUR

Iš viso 
kaina, EUR

1 Dokumentų kopijavimas
1.1.  A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas (1 lapas) 0,17 0,04 0,21
1.2.  A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas (1 lapas) 0,20 0,04 0,24

1.3. Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4 formatu 0,41 0,09 0,50

2 Informacijos teikimo paslaugos
2.1. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos

2.1.1.
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę,
išduodamas gydymo tikslais (per 10 d. d.)

6,60

2.1.2.
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę,
išduodamas gydymo tikslais (per 3 d. d.)

9,50

2.1.3.
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę,
išduodamas ne gydymo tikslais (per 10 d. d.)

6,60 1,39 7,99

2.1.4.
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę,
išduodamas ne gydymo tikslais (per 3 d. d.)

9,50 2,00 11,50

2.2.
Tyrimo medžiagos įrašymas į kompiuterines laikmenas ir
spausdinimas

2.2.1. Tyrimo medžiagos  įrašymas į CD diską gydymo tikslais 3,20
2.2.2. Tyrimo medžiagos įrašymas į CD diską ne gydymo tikslais 3,20 0,67 3,87
2.2.3. Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas gydymo tikslais 1,60

2.2.4. Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas ne gydymo tikslais 1,60 0,34 1,94

2.3. Pažymos

2.3.1.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro
išduodama gydymo tikslais (per 10 d. d.)

1,40

2.3.2.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro
išduodama gydymo tikslais (per 3 d. d.)

2,00

2.3.3.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro
išduodama ne gydymo tikslais (per 10 d. d.)

1,40 0,29 1,69

2.3.4.
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro
išduodama ne gydymo tikslais (per 3 d. d.)

2,00 0,42 2,42

2.3.5.
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama
gydymo tikslais (per 10 d. d.)

4,40

2.3.6.
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama
gydymo tikslais (per 3 d. d.)

6,20

2.3.7.
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama
ne gydymo tikslais (per 10 d. d.)

4,40 0,92 5,32

2.3.8.
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama
ne gydymo tikslais (per 3 d. d.)

6,20 1,30 7,50

3.

Transporto paslauga, kai medicinos personalas lanko pacientą
namuose kitu adresu nei pacientas yra nurodęs prašyme gydytis
Antakalnio poliklinikoje arba nedraustus privalomuoju sveikatos
draudimu pacientus (už 1 km, skaičiuojant atstumą iki paciento namų
ir atgal iki poliklinikos)

0,49 0,10 0,59

4.
Kompensuojamų vaistų paso pakeitimas išnaudojus visus dokumento 
blankus ir pristačius senąjį dokumentą 

1,00

5.
Kompensuojamų vaistų paso išdavimas negrąžinus prieš tai išduoto 
kompensuojamų vaistų paso arba grąžinus sugadintą

3,00

6.
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų 
tvarkymas

0,29

MOKAMŲ  NEMEDICININIŲ IR SUSIJUSIŲ SU SVEIKATOS PRIEŽIŪRA PASLAUGŲ KAINYNAS

7 priedas
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7.
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų 
tvarkymas (jei pacientas kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą pasirenka anksčiau nei po šešių mėnesių)

2,90

8. Permanentinis makiažas
8.1. Lūpų kontūro permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą kartą 148,76 31,24 180,00
8.2. Lūpų kontūro permanentinio makiažo korekcija 66,12 13,88 80,00
8.3. Lūpų kontūro permanentinio makiažo atnaujinimas 123,97 26,03 150,00

8.4.
Lūpų kontūro permanentinis makiažas su tušavimu,  atliekamas pirmą 
kartą  

190,08 39,92 230,00

8.5. Lūpų kontūro permanentinio makiažo su tušavimu korekcija 82,65 17,35 100,00

8.6.
Lūpų kontūro permanentinio makiažo su tušavimu atnaujinimas (kai 
nežymiai išblukusi spalva)

148,76 31,24 180,00

8.7.
Lūpų kontūro permanentinio makiažo su tušavimu atnaujinimas (kai 
stipriai išblukusi spalva)

173,55 36,45 210,00

8.8. Antakių permanentinis makiažas, atliekamas pirmą kartą  148,76 31,24 180,00
8.9. Antakių permanentinio makiažo korekcija 66,12 13,88 80,00

8.10.
Antakių permanentinio makiažo atnaujinimas (nekeičiant formos, 
spalvos paryškinimas)

123,97 26,03 150,00

8.11. Antakių permanentinio makiažo atnaujinimas (keičiant formą) 140,50 29,50 170,00

8.12.
Viršutinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą kartą 
(plona linija, einanti per blakstienų šaknis) 

157,02 32,98 190,00

8.13.
Viršutinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą kartą (plati 
linija)

181,82 38,18 220,00

8.14.
Viršutinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą kartą (plati 
linija su pratęsimais)

206,61 43,39 250,00

8.15. Viršutinių vokų permanentinio makiažo korekcija 66,12 13,88 80,00

8.16.
Viršutinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (nekeičiant 
formos, spalvos paryškinimas, kai gerai matoma spalva)

123,97 26,03 150,00

8.17.
Viršutinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (nekeičiant 
formos, spalvos paryškinimas, kai stipriai išblukusi spalva)

148,76 31,24 180,00

8.18.
Viršutinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (keičiant formą, 
platinant liniją, spalvos paryškinimas)

165,29 34,71 200,00

8.19.
Apatinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą kartą (pusė 
voko) 

66,12 13,88 80,00

8.20.
Apatinių vokų permanentinio makiažas,  atliekamas pirmą kartą (visas 
vokas) 

99,17 20,83 120,00

8.21. Apatinių vokų permanentinio makiažo korekcija 41,32 8,68 50,00
8.22. Apatinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (pusė voko) 66,12 13,88 80,00
8.23. Apatinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (visas vokas) 82,65 17,35 100,00

8.24.
Viršutinių ir apatinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą 
kartą  (plona linija) 

181,82 38,18 220,00

8.25.
Viršutinių ir apatinių vokų permanentinis makiažas,  atliekamas pirmą 
kartą  (plati linija) 

223,14 46,86 270,00

8.26.
Viršutinių ir apatinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas 
(plona linija)  

157,02 32,98 190,00

8.27.
Viršutinių ir apatinių vokų permanentinio makiažo atnaujinimas (plati 
linija)  

181,82 38,18 220,00

* d.d. - darbo diena.



Eil. 
Nr.

Prekės  pavadinimas
Vnt kaina, 

EUR
Kainos 

skirtumas, EUR

1
Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai
su filtru, mažinančiu mėlyną šviesos pralaidumą (iSert 251, HOYA)

76,13 32,11

2
Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai
su filtru, mažinančiu mėlyną šviesos pralaidumą (Alcon, Acysoft IQ)

79,77 35,75

3
Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai 
be filtro mėlynai šviesai (Envista Mx60)

131,25 87,23

PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ IR POLIKLINIKOS LĖŠOMIS ĮSIGYTŲ 
INTRAOKULINIŲ LĘŠIUKŲ KAINŲ SKIRTUMŲ SĄRAŠAS 
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