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2018 m. balandžio 25 d.  Nr. V-23    

Šilalė 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro įsakymais: 2018-04-19 

Nr.V-458 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr.301 „Dėl profilaktinių 

sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“, 2018-04-19 Nr.V-471 „Dėl LR 

sveikatos apsaugos ministro 2006-12-22 įsakymo Nr.V-1111 „Dėl stebėjimo paslaugos teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-04-19 V-477 „Dėl LR sveikatos apsaugos 

ministro 2010-12-16 įsakymo Nr.V-1073 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-04-19 Nr.V-

494 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2013-07-25 įsakymo Nr.V-754 „Dėl ambulatorinės 

chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-04-1- Nr.V-498 „Dėl 

LR sveikatos apsaugos ministro 2008-10-10 įsakymo Nr.V-982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu 

slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2018-04-19 Nr.V-499  „Dėl 

LR sveikatos apsaugos ministro 2008-05-09 įsakymo V-436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 1. P a k e i č i u Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2016-07-25 įsakymu 

Nr.V-20 patvirtintą Mokamų paslaugų kainyną sekančiai: 

 1.1. pakeičiu V-to punkto „Gydytojo specialisto II lygio ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos“ lentelėje bazines paslaugų kainas taip:  

 

„V. Gydytojo specialisto II lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1. 1576 Akušerio ginekologo 15,26 

2. 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) 

27,12 

3. 1644 Akušerio–ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

4. 1578 Anesteziologo reanimatologo 15,26 



5. 2743 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė 

nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 

53,52 

6. 1579 Chirurgo 15,26 

 7. 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) 

27,12 

8. 1581 Dermatovenerologo 15,26 

9. 2718 Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei 

sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai 

tyrimai) 

21,68 

10. 1648 Dermatovenerologo (profilakt.sveikatos tikrinimas) 8,30 

11. 1583 Echoskopuotojo 18,92 

12. 2700 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 22,58 

13. 1584 Endoskopuotojo 18,92 

14. 2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 22,58 

15. 1555 Endokrinologo 18,71 

16. 2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 

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

26,03 

17. 3189, 

3190 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 15,26 

18. 3191, 

3192 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento 

konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos 

rūšies procedūrų kursas) 

21,68    

19. 1595 Neurologo 15,26 

20. 2721 Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 

tyrimai 

21,68 

21. 1596 Oftalmologo 15,26 

22. 1660 Oftalmologo (profilakt. sveikatos tikrinimas) 8,30 

23. 2736 Oftalmologo (kai atliekama 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) 

27,12 

24. 1620 Vaikų oftalmologo 15,26 

25. 2741 Vaikų oftalmologo (kai atliekama 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) 

27,12 

26. 1677 Vaikų oftalmologo (profilakt. sveikatos tikrinimas) 8,30 

27. 2745 Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 31,26 

28. 1602 Ortopedo traumatologo 15,26 

29. 2737 Ortopedo traumatologo (kai atliekama 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 (ar) incizija, ir (ar) 

ligacija, ir (ar) polipektorima, ir (ar) sąnario ertmės punkcija) 

27,12 

30. 1621 Vaikų ortopedo traumatologo 15,26 

31. 1678  Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

32. 2742 Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės 

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

27,12 



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

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

ligacija, ir (ar) polipektorima, ir (ar) sąnario ertmės punkcija) 

33. 1603 Otorinolaringologo 15,26 

34. 2738 Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis 

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

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

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

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

polipektomija) 

27,12 

35. 1608 Pulmonologo 15,26 

36. 2724 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 

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

bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 

21,68 

37. 1609 Radiologo 20,08 

38. 1667 Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

39. 1574 Radiologo (vaikams) 20,11 

40. 1667 radiologo (vaikams) (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

41. 1612 Urologo 15,26 

42. 2739 Urologo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis 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) 

27,12 

43. 1617 Vaikų ligų gydytojo 15,26 

44. 1674 Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

45. 2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 21,68 

46. 1623 Vidaus ligų gydytojo 15,26 

47. 1679 Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8,30 

48. 2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 21,68 

49. 1559 Kardiologo 18,71 

50. 2705 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija 

ir/ar perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir/ar 

EKG Holter kompiuterinė analizė) 

26,03 

51. 1556 Gastroenterologo 18,71 

52. 2703 Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis 

tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

26,03 

53. 1591 Kraujagyslių chirurgo 15,26 

54. 2734 Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis 

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) 

27,12 

55. 3516 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 15,26 

56. 3517 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 26,11 

57. 3518 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 14,28 

58. 3519 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 32,22 

59. 3520 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 39,34 

60. 3521 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 51,21 

61. 3522 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 159,55 

62. 3523 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 45,41 

" 



 1.2. pakeičiu VI-to punkto „Ambulatorinės stebėjimo paslaugos“ lentelėje bazines paslaugų 

kainas taip:  

 

„VI. Ambulatorinės stebėjimo paslaugos 

 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1.  2838 Stebėjimo paslauga suaugusiems 89,21 

2.  2839 Stebėjimo paslauga vaikams 89,21 

„ 

 

 1.3. pakeičiu XII-to punkto „Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos“ lentelės bazines 

paslaugų kainas bei papildau nauja 3-čia eilute taip:  

 

„XII. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 

 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

1. Gydomasis pedikiūras 10,74 

2. Diabetinės pėdos priežiūra 7,62 

3. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 9,03 

„ 

 

 1.4.  pakeičiu XIV-to punkto „Ambulatorinės chirurgijos paslaugos“ lentelės bazines kainas 

taip: 

„XIV. Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 

 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1.  3238 Ambulatorinė chirurgija I 37,35 

2.  3239 Ambulatorinė chirurgija II 54,75 

3.  3240 Ambulatorinė chirurgija III 73,97 

„ 

 2. L a i k a u netekusiu galios VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. 

įsakymą Nr.V-24 „Dėl VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2016-07-25 įsakymo Nr. V-20 Dėl VšĮ 

Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2015-02-25 įsakymo Nr. V-9 „Dėl mokamų paslaugų viešojoje 

įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

pakeitimo“. 

 3. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 1 d. 

 

 

  

Direktorius        Antanas Damulis 

 

 
Parengė: 

Buhalterė 

 

Sandra Sodytė 

2018-04-30  


