
 

 

  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS TEIKIAMŲ MOKAMŲ 

PASLAUGŲ KAINYNAS  

 

2022 m. birželio 6d.  

 

         VšĮ Vilkaviškio ligoninėje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

reglamentuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 

liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, 

kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 

patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų 

valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kainynu Nr. 11-96-2, 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 

„Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir jo 

pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 05 d. raštu 

Nr. (1.1.20-12)10-1583/189 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų 

indeksavimo “, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021m. gruodžio 31d. 

įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kt. 

          

        PATVIRTINTA 

VšĮ Vilkaviškio ligoninė    

direktoriaus  2022m. birželio 01 d. 

įsakymu  Nr. V-53. 

                                                                                               Priedas Nr.1                                                                                                                                                                                                                                 

               PRIĖMIMO - SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUS 

 Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

 1.PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS  

 Priėmimas ir konsultacija( 1 priėmimas)  

02004  Gydytojo specialisto  -konsultanto   29,30 

02005  Šeimos gydytojo   36,69 

02006 Bendrosios praktikos slaugytojos paslauga   15,78 

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

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,84 
03001 Perrišimas 4,10 

 2.TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS  

 03001 Perrišimas 4,10 

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 arba Džilkristo raištis 13,34 

03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio  papildomas fiksavimas 2,37 

03010 Mažasis įtvaro tvarstis, galintis būti  laikinuoju tvarsčiu, 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), galintis būti laikinuoju  tvarsčiu, esant lūžiui 

12,49 

03013 Įtvaro tvarstis, apimantis bent du  didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, 

delno, kelio pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų 

5,02 

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

03017 Gipsinis batas                                13,34 

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis                      9,13 

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

03021 Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui        19,88 

03022 Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, 

delno,  kelio pėdos) sąnarius 

20,8 

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 rišant tvarstį, nepakeitus jo formos 

5,52 

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

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 

 3.CHIRURGIJA  

46001 Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) 51,66 

46002 Didelės žaizdos pirminis apdorojimas 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 

46007 Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 51,66 

46008 Didelės negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 89,34 

46009 Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų 

chroniškų minkštųjų ir kaulų supūliavimo atvejais 

194,92  

 4. 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 

 5. 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 

05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu 29,01 

05008 Tamponavimas su baloniniu zondu  kraujuojant stemplei ir (arba) skrandžio   

dugnui 

35,56 

 6. MEDICININIS IŠBLAIVINIMAS  

02004 Vidaus ligų gydytojo konsultacija .  29,30 

04001 Kraujo paėmimas iš venos 4,71 



 

 

60053 Girtumo ekspertizė (alkoholio, narkotinio, toksinio apsvaigimo nustatymas)  18,63 

38004-

38005 

Vienkartinė detoksikacija ir simptominės pagalbos teikimas stebėjimo 

palatoje  

44,10 

02006 Bendrosios praktikos slaugytojos  paslauga 15,78 

 IŠ VISO 112,52 

 7. MEDICININIO GIRTUMO LAIPSNIO NUSTATYMAS 

TOKSIKOLOGIJOS LABARATORIJOJE (kraujas tyrimui pristatomas į 

Toksikologijos  laboratoriją įstaigos transportu, paciento prašymu) 

 

02004 Vidaus ligų gydytojo konsultacija 29,30 

04001 Kraujo paėmimas iš venos 4,71 

3 Etanolio nustatymas kraujyje toksikologijos laboratorijoje 20,00 

4 Transportavimo išlaidos 1 km. kaina 0,66 

 8.MEDICININIO GIRTUIMO LAIPSNIO NUSTATYMAS ALKOHOLIO 

KIEKIO MATUOKLIU  

 

02004 Vidaus ligų gydytojo konsultacija .  29,30 

2 Medicininio girtumo laipsnio nustatymas alkoholio kiekio matuokliu 4,71 

 Paslaugos kaina 34,01 

 9.NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS (IŠ ŠLAPIMO)  

02004 Vidaus ligų gydytojo konsultacija  29,30 

2. Testas narkotikams nustatyti 4,53 

 Paslaugos kaina 33,83 

                                                                                     

                                Priedas Nr.2.                                                                                                                 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina 

(Eur) 

 1.BIOCHEMINIAI TYRIMAI  

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 3,50 
15009  Albumino koncentracijos nustatymas  3,42 
15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 2,24 
15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 2,08 
15013 Gliukozės toleravimo mėginys 3,58 
15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2,91 
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 3,06 
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas 2,39 
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,91 
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos 

nustatymas 
4,24 

15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal 

Friedevaldo formulę 
0,90 

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 3,42 
15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 2,67 
15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 2,67 
15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,80 
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,80 
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 3,73 
15040 Geležies koncentracijos nustatymas 3,73 
15042 Fosforo koncentracijos nustatymas 3,26 
15043  Magnio koncentracijos nustatymas 4,55 
15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas 5,81 
15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo 

nustatymas 
3,50 



 

 

15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas 3,50 
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 3,50 
15067 Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas 5,50 
15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo 

nustatymas 
8,80 

15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas 4,68 
15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 4,17 
15074  Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 6,84 
15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas 9,70 
15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino 

metodu (SPA) 
5,97 

15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 7,66 
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) 6,56 
15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu 19,29 
15124 Laisvo tiroksino (LT(4) nustatymas imunofermentiniu 

metodu 
12,70 

15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu 10,81 
15130 Laisvo trijodtironino (FT(3) nustatymas imunofermentiniu 

metodu 
13,85 

15139 Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu 19,88 

15141 Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu 20,42 
15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu 19,88 
15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas +(CEA) + (vėžio 

žymens) 
20,55 

15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas 27,62 
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 27,62 
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas 22,51 
15194 Feritino koncentracijos nustatymas 19,52 
15198 Tropanino T (TnT) nustatymas 21,37 

2.HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 
16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas 1,72 
16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 9,31 
16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 9,31 
16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 9,23 
16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 9,70 
16006 Eritrocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 2,31 
16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) 1,72 
16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 1,72 
16013 Leukogramos skaičiavimas 3,81 
16014 Kraujo tyrimas leukocitams nustatyti rankiniu būdu 1,72 
16015 Kraujo tyrimas hemoglobino kiekiui nustatyti rankiniu būdu 1,72 
16016 Kraujo tyrimas eritrocitams nustatyti rankiniu būdu 1,72 
16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 7,82 
16049 Šlapimo fizinių savybių nustatymas 0,15 
16051 Šlapimo santykinio tankio nustatymas 0,36 
16052 Kiekybinis gliukozės šlapime nustatymas 1,11 
16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 0,82 
16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 2,67 
16056 Albuminas šlapime 2,53 
16057 Šlapimo takų akmens tyrimas 9,47 
16060 Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas 3,50 
16064 Koprogramos įvertinimas 2,91 



 

 

16065  Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 0,67 
16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 1,85 
16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato 

metodu) 
2,39 

16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios 

plėvelės metodu) 
1,65 

16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas 0,36 
16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu 2,91 
16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas 3,50 
16084 Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas 11,39 
16085 Onkocitologinių ginekologinių tepinėlių tyrimas 10,49 
16086 Kolpocitogramos įvertinimas tepinėlyje 3,88 
16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu 9,31 
16099 Spermos tyrimas 4,17 
16100  Prostatos sekreto tyrimas 1,93 
16102 Nosies sekreto tyrimas 6,40 
16103 Dvylikapirštės žarnos turinio tyrimas 5,81 
16106 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpelinių būdu 
20,86 

16110 Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius 

eritrocitus, stulpeliniu būdu 
16,77 

16113  Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) 7,54 
16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu) 12,37 
16125 Kell antigeno nustatymas stulpeliniu būdu 8,33 

3. IMUNOLOGINIAI TYRIMAI 
18010 Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas (ang.anti-

TPO) imunofermentiniu metodu 
20,60 

18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas 20,55 
18018 Alergenui specifinių IgE nustatymas (vienos specifikos) 17,44 
18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 12,14 
18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 17,21 
 Vėžio žymens Ca72-4  nustatymas 27,62 
 Total 25-OH Vitamine D tyrimas 12,90 
 Gripo viruso express testas 7,00 
 Testas “Tymų antikūnų nustatymas“ 9,68 

4. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI 

17006 Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas 6,62 

17038 Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams 

nustatyti 

4,39 

17032 Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas 23,31 

17033 Neigiamo išmatų profilaktinio pasėlio nustatymas 9,72 
17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopija 7,51 

17042 Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija 6,23 

17044 Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, 

mikroskopija 

5,95 

17068 Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu 8,77 

17071 Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas 18,34 

17099 IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas 22,57 

17100 IgG antikūnių Helicobacter pylori nustatymas 22,57 

17105 Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

17,74 

17107 Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

18,49 
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                                                                  Priedas Nr.3. 

                                RADIOLOGIJOS SKYRIUS 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1609 Gydytojo radiologo konsultacija 28,05 

1667 Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 11,60 

3749 Kompiuterinė tomografija , kai atliekamas vienos anatominės srities 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis. 

71,47 

3751 Kompiuterinė tomografija , kai atliekamas dviejų anatominių sričių 

tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

71,47 

3753 Kompiuterinė tomografija , kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis 

91,28 

3761 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija ,kai atliekamas 

vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis. 

71,47 

3763 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas 

dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis. 

71,47 

3766 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas 

trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis 

sąlygomis. 

91,28 

 

Pastaba: Į kainą neįskaičiuota suma, mokama už kontrastines medžiagas (Eur).  

 

1.Radiologinių tyrimų skaitmeninių vaizdų kietųjų kopijų atspausdinimas ir 

išdavimas paciento prašymu. 

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo mėn. 26 d. 

sprendimu Nr. B-TS-1099 „Dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos  2012 m. spalio mėn. 30 

d. sprendimo Nr.B-TS-471 „Dėl Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės teikiamų mokamų 

paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“  

  

17113 Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas 

imunofermentiniu metodu 
21,82 

17117 Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas 

imunofluorescencijos metodu 

16,05 

17167 Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antigeno nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

16,34 

17183 Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex 

agliutinacijos metodu 

10,03 

17218 RPR kokybinė reakcija 2,97 

17221 TPHA-kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema 

pallidum antigenu RPR kokybinė reakcija 

5,41 

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnių nustatymas 

imunofermentiniu metodu 

18,41 

17224  Boreliozės (Laimo ligos) IgM nustatymas imunofermentiniu  

metodu 

18,34 

17235 Labaratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti -SI arba 

anti-RBD IgG  nustatymas 
12,85 

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



 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1 Spausdintas skaitmeninis vaizdas (43x35 cm) 4,48 

2 Spausdintas skaitmeninis vaizdas (25x20 cm) 3,26 

3 Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD 1,31 

 

2.Radiologijos skyriaus spausdintų vaizdų persiuntimas pacientams (persiuntimo 

paštu  paslauga )paciento prašymu. 

Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. 

sprendimu Nr. B-TS-1171 „Dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos  2012 m. spalio 30 d. 

sprendimo Nr. B-TS-471 „Dėl Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės teikiamų mokamų 

paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“ 

  

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1 Persiuntimo paštu paslauga-Radiologijos skyriaus spausdintų vaizdų 

siuntimas pacientams (pacientų prašymu) 

1,90 

                                  Priedas Nr.4. 

            FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

28004 Kvėpavimo funkcijos tyrimas 29,72 

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,84 

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

28037 Veloergometrija 47,45 

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

                                                                    Priedas Nr.5. 

              CHIRURGIJOS , ORTOPEDIJOS TRAUMATOLOGIJOS SKYRIUS 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

 CHIRURGIJA  

46001 Mažos žaizdos pirminis apdorojimas  (sutvarkymas) 51,66 

46002 Didelės žaizdos pirminis apdorojimas 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 

46007 Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas 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 

                                                                                                                            Priedas Nr.6. 

          FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

 1.1.Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):  

08001 individualus užsiėmimas                  5,94 

08002 grupinis užsiėmimas 3,57 

 1.2.Aktyvūs pratimai reabilituojant  po įvairių ligų (atlieka pats 

ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): 

 

08003 grupinis užsiėmimas 5,34 



 

 

08004 individualus užsiėmimas 8,31 

 1.3.KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):  

08013 individualus užsiėmimas 14,26 

08014 grupinis užsiėmimas 9,52 

08015 1.4.Pasyvūs pratimai  reabilituojant sunkius ligonius (pratimai 

atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra) 

16,28 

 1.4.1Stuburo tempimas ir mankšta:  

08017 salėje 8,31 

 1.5.Taikomoji KT:  

08018 individualus užsiėmimas 11,36 

08019 grupinis užsiėmimas 8,31 

2. 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 Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės 

sąnarių masažas (2 kartai) 

7,08 

10004.1. Limfodrenažinis masažas rankomis (ranka) 2kartai 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 karto) 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 

10015.1. Limfodrenažinis masažas rankomis (koja) 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  masažas kūdikiams 12,31 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 kartų) 35,56 

10023 Lengvas bendrasis  masažas 23,77 

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

 3.1.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 

12029 Limfodrenažas (1 galūnė) (20min.) 8,27 

 3.2.Ultravioletinių spindulių terapija:  

12016 bendra 9,52 

12017 vietinė 2,37 

 3.3Mikrobangų 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, 1 lauko) 5,94 

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

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

12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko) 4,71 

12027 Ultratonterapija 4,71 

12028 Haloteraoija (1 seansas) 8,10 

 4.1.Kineziterapija vandenyje (vertikalioje vonioje) -1 

procedūra, 1valanda 

08005 4.1.1Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos  (toliau-KT   

) užsiėmimas vandenyje -1 procedūra 

7,57 

08007 Grupinis užsiėmimas ( suaugusių 4 asm.)- kiekvienam asmeniui. 11,89 

08008 Grupinis užsiėmimas (vaikų)- kiekvienam asmeniui.  11,89 

08006 Individualus užsiėmimas (vonioje 1 asmuo) 35,56 

 4.1.2.Kineziterapija vandenyje (vertikalioje vonioje)-1procedūra 

,30min. 

 

08007.1. Grupinis užsiėmimas ( suaugusių 4 asm.)- kiekvienam asmeniui. 5,94 

08008.1. Grupinis užsiėmimas (vaikų)- kiekvienam asmeniui.  5,94 

08006.1. Individualus užsiėmimas (1 asmuo) 17,78 

                      4.2Stuburo tempimas ir mankšta  

08016 Vandenyje (30 min) individualus 14,26 

 4.3 Dušai  

11001 Šarko (5-10 min.) 8,31 

 4.4Gydomosios vonios  

11011 Perlinė vonia (20 min.) 11,89 

       4.5 Povandeninis masažas  

11013 Povandeninis masažas (20 min.) 14,26 

                        4.6.Aplikacijos  

11023 Parafino aplikacija (20min.) 11,89 

       4.7. Hidromasažas vertikalioje vonioje (30 min)  

08009 Individualus užsiėmimas (vonioje 1 asmuo) 28,48 

08010 Grupinis užsiėmimas (4 asmenys)-kiekvienam asmeniui 11,89    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37013 Grupinis užsiėmimas (5 asmenys) 9,13 

                  6. MECHANOTERAPIJA  

09001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas spec. įrengimais 9,52 

09002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas spec. įrengimais 11,89 

09003 Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas spec. įrengimais 14,26 

09004 Aparatinis „sausas“ stuburo tempimas  11,89 

09005 Raumenų stiprinimas treniruokliais 11,89 

09005.1. Raumenų stiprinimas Redcord terapijos sistema 11,89 

    7.  AKUPUNKTŪRA IR MANUALINĖ TERAPIJA  

60007 Korporalinė akupunktūros procedūra 5,19 

60008 Taškų šildymo procedūra 6,92 

 Iš viso: 12,11 



 

 

                                                Priedas Nr.7. 

                                                                 KONSULTACINĖ POLIKLINIKA 

 

           1.GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ ANTRINIO LYGIO KONSULTACIJŲ KAINOS 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Kodas Paslaugos pavadinimas   Kaina (Eur) 

1.AMBULATORINĖS  SPECIALIZUOTOS  ASMENS  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

PASLAUGOS 

182 Kalbos korekcija 16,87 

1555 Endokrinologo  26,14 

1559 Kardiologo 26,14 

1569 Vaikų neurologo 26,14 

1570 Vaikų pulmonologo 26,14 

1574 Radiologo (kai teikiama vaikams iki 18metų) 28,09 

  1576 Akušerio ginekologo 21,32 

1577 Alergologo ir klinikinio imunologo 21,32 

1578 Anesteziologo reanimatologo 21,32 

1579 Chirurgo 21,32 

1581 Dermatovenerologo 21,32 

1583 Echoskopuotojo 26,14 

1584 Endoskopuotojo 26,14 

1587 Infektologo 21,32 

1589 Klinikinio fiziologo 21,32 

1595 Neurologo 21,32 

1596 Oftalmologo 21,32 

1602 Ortopedo traumatologo 21,32 

1603 Otorinolaringologo 21,32 

1608 Pulmonologo 21,32 

1609 Radiologo (teikiama suaugusiems) 28,05 

1612 Urologo 21,32 

1617 Vaikų ligų gydytojo 21,32 

1623 Vidaus ligų gydytojo        21,32 

1625-

1679 

Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos tikrinimas 11,60 

2060 Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai 

lėtinei sensibilizacijai nustatyti) 

30,29 

2700 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 31,55 

2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 31,55 

2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 

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

36,36 

2705 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) 

veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elertrofiziologinis ištyrimas 

(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė ), ir (ar) 

36,36 



 

 

paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar kraujagyslių 

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

2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 30,29 

2730 

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija,  ir (ar) ekscizija,ir (ar) 

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

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

polipektomija), ir ar mikrobiologinis tyrimas) 

37,88 

2732 

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

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

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

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

(ar)ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės 

punkcija) 

37,88 

2737 

Ortopedo traumatologo (kai atkiekama amputacija,ir (ar) bigės 

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

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

medžiagos ištyrimas, ir (ar)drenavimas, ir (a) incizija, ir (ar) 

ligacija, ir (ar)  sąnario punkcija), ir (ar) imobilizacija taikant 

gipsą/tamprų tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, 

atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) 

vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis 

tyrimas) 

37,88 

2739 

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) 

37,88 

3189, 

3190 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 21,32 

3680-

3820 

Nuotolinė gydytojo specialisto konsultacija 14,53 

                     2. STEBĖJIMO PASLAUGA 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

2838, 

2839 

Stebėjimo paslauga 124,63 

                                                                                          

                  3.AMBULATORINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGOS 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 

  Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

3238 Ambulatorinė chirurgija  I 52,18 

3239 Ambulatorinė chirurgija  II 76,49 



 

 

                                                                                                      Priedas Nr.8. 

KITOS PASLAUGOS 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

 1. AKUŠERIJA   IR    GINEKOLOGIJA  

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

39023 Gimdos spiralės išėmimas 10,26 
19036 Ultragarsinis vaisiaus tyrimas 18,70 

60001 Nėštumo nutraukimas, taikant vietinę nejautrą, kai nėra medicininių 

parodymų. 

67,93 

60002 Nėštumo nutraukimas, taikant visišką nejautrą, kai nėra medicininių 

parodymų. 

106,17 

60004 Ankstyvas neštumo diagnozavimas šlapimo būdu. 8,66 

60005 Vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina) 18,80 

 2.PUNKCIJOS  

06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija 18,33 

06002 Peties ir kelio sąnario punkcija 25,62 

06004 Plaučių punkcija, taip pat plaučių kavernų ir auglių punkcija 47,94 

06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkci ja 127,48 

06006 Pleuros audinio paėmimas apimant pleuros ertmės punkciją 47,94 

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 

06012 Gimdos priedų punkcija 186,50 

06013 Šlapimo pūslės ir hidrocelės punkcija 47,94 

          3.SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGOS  

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

3135 Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 12,31 

3136 Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 12,04 

3137 Gydomasis pedikiūras 14,64 

3138 Diabetinės pėdos priežiūra 10,39 

3844 Nuotolinė tęstinė slaugytojo diabetologo  konsultacinė pagalba 

(individuali) Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu. 

12,04 

 

 

                4.ILGALAIKĖS IR TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS 
Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31d.sprendimu Nr. B-TS-1136 

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1. Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos (1para 1-am 

asmeniui) 

20,37 

                  5.SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGOS 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021m. gruodžio 

31d įsakymu Nr.V-3001 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. 

balandžio 29d. įsakymo Nr.V-1010 “Dėl balo vertės patvirtinimo“ pakeitimo“ 



 

 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas Lovadienio   

kaina (Eur)   

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 45,47 

3603 Slauga ir palaikomasis gydymas , kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

248,27 

3605 Slauga ir palaikomasis gydymas , kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

154,38 

3607 Slauga ir palaikomasis gydymas , kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

357,19 

1976 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę daugiau kaip 10 balų) 

slauga ir palaikomasis gydymas  

59,16 

3608 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę daugiau kaip 10 balų) 

slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

248,27 

3610 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę daugiau kaip 10 balų) 

slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

168,07 

3612 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę daugiau kaip 10 balų) 

slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

357,19 

1977 Onkologinių ligonių ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, 

62,29 

3613 Onkologinių ligonių ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai  ̧kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija  

248,27 

3615 Onkologinių ligonių ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams 

ir suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

171,19 

3617 Onkologinių ligonių ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams 

ir suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

357,19 

1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Barterio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas 

48,47 

3623 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Barterio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

248,27 

3625 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Barterio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

158,39 

3627 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Barterio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

357,19 

                                                                                             

                                                 Priedas Nr.9. 

                                                                                                                      



 

 

                  ŪKIO DALIS 

        Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr.B-TS-1099 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 

mėn. 30 d. sprendimo Nr.B-TS-471 „Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės teikiamų 

mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1. Ligonio pervežimas (paciento prašymu) greitosios pagalbos 

automobiliu 1 km kaina 

0,66 

2. Žmogaus palaikų laikymas ir paruošimas šarvoti pagal sutartis su 

laidojimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis arba laidojančio 

asmens prašymu. 

24,47 

                                              Priedas Nr.10. 

                     ADMINISTRACIJA                                                                                                                      

 Patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  28 d. 

sprendimu Nr. B-TS-736 „Dėl Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės teikiamų mokamų 

paslaugų kainų pakeitimo“                                                                          

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) 

1. Rašytinis vienpusio grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos 

parengimas ir išdavimas (jei dokumento kopijavimo darbai 

nenumatyti atlikti nemokamai teisės aktų nustatyta tvarka) 1lapas 

0,15 

 


