
Priedas Nr. 2 
Kainos patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir raštais: 

1. 1996 m. kovo 29 d. Nr. 178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 
teikiamų valstybinės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kainyno patvirtinimo“ 

2. 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-939 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  1996 m. 
kovo 26 d. įsakymo nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“ 

3. 1999 m. liepos 30 d. įsakymas  Nr.357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų 
nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” pakeitimo” 

4. 2008 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-1065 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 
liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 
indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo 

5. 2008 m. gruodžio 9 d. raštas Nr. 10-( 137-281) -7296 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
indeksavimo taikymo“ 

6. 2016 m. kovo 30 d. raštas Nr. (1.1.20-28)10-4846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
indeksavimo taikymo“ 

 

Paslaugos 
kodas 

Indeksavimo 
koeficientas Paslaugos pavadinimas 

Kaina 
(eurais)  

 

INSTRUMENTINIAI TYRIMAI IR MANIPULIACIJOS 
Ultragarsiniai tyrimai 

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

23,20 

27007 be indekso 
Dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be 
doplerinio kraujotakos            

23,20 

27008 be indekso 
Moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos 
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu  

23,20 

28021 2,4746 Skydliaukės echoskopinis tyrimas  8,31 
28022 2,4746 Vidaus organų echoskopinis tyrimas 24,87 
28024 2,4746 Inkstų echoskopinis tyrimas 12,47 
28025 2,4746 Šlapimo pūslės prostatos echoskopinis tyrimas 8,31 
39109 2,4746 Echoskopija (vaginalė) 26,86 

27014 2,4746 
Kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su 
gydytojo aprašymu 

20,14 

Endoskopiniai tyrimai ir manipuliacijos 
22045 2,4746 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija 28,31 

22046 2,4746 
Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija  su biopsija ir citologiniu 
ištyrimu (su tyrimo kaina) 

34,97 

Urologiniai tyrimai 
45038 2,4746 Išsiskiriamo šlapimo matavimas, įskaitant registravimą 71,74 

 
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI 

28006 2,4746 Pneumotachometrija 9,97 
28007 2,4746 Pneumotachometrija taikant medikamentus 19,28 
28027 2,4746 12-os derivacijų  EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 4,16 

 


