
 

 

 

   (Mokamų paslaugų kainyno redakcija    Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

 su naujausiais pakeitimais, kurie      aprašo 1 priedas 

įsigalioja nuo 2021-10-01)                                                                       (Nauja  Mokamų paslaugų kainyno redakcija patvirtinta 

        Ligoninės direktoriaus 2016-07-25 įsakymu  Nr.V-20)

        

  
               

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINYNAS 

 

I. Laboratoriniai tyrimai 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

 Hematologiniai, bendri klinikiniai, biocheminiai, serologiniai ir 

mikrobiologiniai tyrimai * 

 

* Laboratoriniai tyrimai VšĮ Šilalės rajono ligoninėje atliekami laboratorines paslaugas teikiančios 

įstaigos nustatytomis kainomis. 

 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina ((Eur) 

 CITOPATOLOGINIAI TYRIMAI   

 Citopatologiniai tyrimai apmokami šias paslaugas teikiančios įstaigos 

nustatytomis kainomis 

 

Pakeitimas:     Ligoninės direktoriaus 2017-01-12 įsak. Nr.V-2. 

 

II. Injekcijos, infuzijos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Kraujo paėmimas iš venos 4,00 

2. Injekcija į veną 4,00 

3. Infuzija į veną 10-30 min. 6,70 

4. Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 8,10 

5. Injekcijos į raumenis 2,80 
Pakeitimas: II punkto kainų indeksavimas – Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3. 

          

III. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydomosios procedūros 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

 KINEZITERAPIJA  

1. Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):  

 - individualus užsiėmimas 5,00 

 - grupinis užsiėmimas 3,00 

2. Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas 

specialisto (1 procedūra): 

 

 - individualus užsiėmimas 7,10 

 - grupinis užsiėmimas 4,50 

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

 - individualus užsiėmimas 12,10 

 - grupinis užsiėmimas 8,10 

4. Stuburo tempimas ir mankšta salėje 7,10 

5. Taikomoji KT – individualus užsiėmimas 10,10 



 

 

 

 GYDOMASIS MASAŽAS  

1. Galvos masažas (1 vienetas) 3,00 

2. Veido masažas (1 vienetas) 3,00 

3. Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių 

masažas (2 vienetai) 

6,00 

4. Alkūnės sąnario masažas (1 vienetas) 3,00 

5. Riešo sąnario masažas (1 vienetas) 3,00 

6. Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas) 3,00 

7. Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 vienetai) 9,10 

8. Nugaros masažas (2 vienetai) 6,00 

9. Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 vieneto) 4,50 

10. Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai) 9,10 

11. Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 vieneto) 10,60 

12. Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų 

bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 vienetai) 

9,10 

13. Klubo sąnario masažas (1 vienetas) 3,00 

14. Kelio sąnario masažas (1 vienetas) 3,00 

15. Čiurnos sąnario masažas (1 vienetas) 3,00 

16.  Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas) 3,00 

17.  Bendrasis kūno masažas (10 vienetų) 30,30 

18. Lengvas bendrasis masažas 20,30 

19. Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) 4,50 

20. Pilvo raumenų masažas (1,5 vieneto) 4,50 

21. Stuburo srities masažas( užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio 

sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 vienetai) 

10,10 

22. Apatinės galūnės masažas (2 vienetai) 6,00 

23. Bendrasis kūdikių masažas  10,50 

24. Bendrasis vaikų  masažas (iki 10 metų) 10,50 

 FIZIOTERAPINIS GYDYMAS  

1. Amplipulsterapija:  

 - su medikamentais 4,00 

 - be medikamentų 3,50 

2. Galvanizacija (be medikamentų) 5,20 

3. Elektroforezė (su medikamentais) 7,10 

4. Ertmini elektroforezė (su medikamentais) 6,60 

5. Darsonvalizacija (vieno lauko) 4,00 

6. Transkutaninis elektroneurostimuliavimas 4,00 

7. Diodinaminės (Bernaro) srovės 4,00 

8.  Vaistinių medžiagų inhaliacija 5,00 

9. Ultravioletinių spindulių terapija  

 - bendra 8,10 

 - lokali 2,00 

10. Mikrobangų terapija:  

 - diametrinės mikrobangos 4,00 

 - antimetrinės mikrobangos 4,00 

 - milimetrinės 4,00 

11. Ultragarso terapija (1 lauko) 4,00 



 

 

 

12. UAD terapija 3,00 

13. Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko) 5,00 

14. Nuolatinio magnetinio lauko terapija(1 lauko) 3,00 

15. Kamerų ertminė galvanizacija ir elektroforezė 7,10 

16.  Ultratonterapija (kompresinė terapija (rankų arba kojų))  4,00 

 HALOTERAPIJA  

1. Haloterapija (1 seansas suaugusiam) 3,00 

2. Haloterapija (perkant iš karto 10 seansų suaugusiam) 26,60 

3. Haloterapija (1 seansas vaikui iki 14 metų) 2,00 

4. Haloterapija (perkant iš karto 10 seansų vaikui) 16,60 

5. Holoterapija (1 seansas vaiką virš 6 metų amžiaus lydinčiam asmeniui) 1,50 

 HIDROTERAPIJA  

1. Povandeninis masažas 12,10 

2. Perlinė gydomoji vonia 10,10 

3. Perlinė gydomoji vonia su aromatizuota druska 12,10 

4. Druskos gydomoji vonia 7,10 

5. Parafino aplikacija 10,10 

 AKUPUNKTŪRA IR MANUALINĖ TERAPIJA  

1. Korporalinė akupunktūros procedūra 4,40 

2. Taškų šildymo procedūra 5,90 

3. Mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė, skalpinė terapija) 6,60 

4. Kraniofacialinė regioanarinė akupunktūra 4,40 

5. Prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų akupunktūra) 3,70 

6. Farmakologinė punktūra 5,90 

7. Regioninis akupunktūros taškų masažas 4,40 

8. Bendras akupunktūros taškų masažas 7,40 

 DERMATOLOGIJA  

1. Odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu (1 karpa) 7,60 
Pakeitimas. III punkto kainų indeksavimas (išskyrus HALOTERAPIJA): Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3 

            

IV. Rentgenografijos paslaugos 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Dentalinė rentgenograma 3,00 
2. Skaitmeninė rentgeno nuotrauka 8X10 col 3,50 
3. Skaitmeninė rentgeno nuotrauka 14X17 col  6,50 
4. Rentgeno vaizdo įrašymas į CD 1,00 

IV-to punkto pakeitimai:  4.  eilutė – kainos pakeitimas ligoninės direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr.V-6  

   1.,2., ir 3. eilutės – kainų indeksavimas: Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3 

       

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

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1. 1576 Akušerio ginekologo 20,01 

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) 

35,56 



 

 

 

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

polipektomija) 

3. 1644 Akušerio–ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

4. 1578 Anesteziologo reanimatologo 20,01 

5. 2743 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė 

nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 

70,17 

6. 1579 Chirurgo 20,01 

 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) 

35,56 

8. 1581 Dermatovenerologo 20,01 

9. 2718 Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei 

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

tyrimai) 

28,43 

10. 1648 Dermatovenerologo (profilakt.sveikatos tikrinimas) 10,88 

11. 1583 Echoskopuotojo 24,81 

12. 2700 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 29,61 

13. 1584 Endoskopuotojo 24,81 

14. 2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 29,61 

15. 1555 Endokrinologo 24,53 

16. 2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 

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

34,13 

17. 3189, 

3190 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 20,01 

18. 3856, 

3855 

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga 

(suaugusiems ir vaikams) (mažos apimties) 

29,92 

19. 3858, 

3857 

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga 

(suaugusiems ir vaikams) (vidutinės apimties) 

59,45 

20. 3860, 

3859 

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga 

(suaugusiems ir vaikams) (didelės apimties) 

89,77 

21. 3862, 

3861 

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga 

(suaugusiems ir vaikams) (didžiausios apimties) 

119,69 

22. 1595 Neurologo 20,01 

23. 2721 Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 

tyrimai 

28,43 

24. 1596 Oftalmologo 20,01 

25. 1660 Oftalmologo (profilakt. sveikatos tikrinimas) 10,88 

26. 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) 

35,56 

27. 1620 Vaikų oftalmologo 20,01 

28. 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) 

35,56 



 

 

 

29. 1677 Vaikų oftalmologo (profilakt. sveikatos tikrinimas) 10,88 

30. 2745 Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 40,99 

31. 1602 Ortopedo traumatologo 20,01 

32. 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) 

35,56 

33. 1621 Vaikų ortopedo traumatologo 20,01 

34. 1678 Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

35. 2742 Vaikų 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) 

35,56 

36. 1603 Otorinolaringologo 20,01 

37. 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) 

35,56 

38. 1608 Pulmonologo 20,01 

39. 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) 

28,43 

40. 1610 Radiologo(kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 20,01 

41. 1667 Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

42. 1667 radiologo (vaikams) (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

43. 1612 Urologo 20,01 

44. 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) 

35,56 

45. 1617 Vaikų ligų gydytojo 20,01 

46. 1674 Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

47. 2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 28,43 

48. 1623 Vidaus ligų gydytojo 20,01 

49. 1679 Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,88 

50. 2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 28,43 

51. 1559 Kardiologo 24,53 

52. 2705 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija 

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

EKG Holter kompiuterinė analizė) 

34,13 

53. 1556 Gastroenterologo 24,53 

54. 2703 Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis 

tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

34,13 

55. 1591 Kraujagyslių chirurgo 20,01 



 

 

 

56. 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) 

35,56 

57. 3516 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 20,01 

58. 3517 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 34,23 

59. 3518 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 18,73 

60. 3519 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 42,24 

61. 3520 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 51,58 

62. 3521 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 67,15 

63. 3522 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 209,21 

64. 3523 Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 59,54 
Pakeitimas. Ligoninės direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr.V-58. 

 

VI. Ambulatorinės stebėjimo paslaugos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1.  2838 Stebėjimo paslauga suaugusiems 116,97 

2.  2839 Stebėjimo paslauga vaikams 116,97 
Pakeitimas: Ligoninės direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr.V-58. 

 

VII. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių 

medžiagų nustatyti 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Bendras asmens būklės vertinimas, akto pildymas 16,79 

2. Tiriamųjų medžiagų paėmimas, saugojimas, dokumentavimas 13,48 

3. Tiriamųjų medžiagų pateikimas toksikologijos laboratorijai (transportavimas)1  

4. Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapimas ir kt terpėse toksikologijos 

laboratorijoje2 

 

 1.  1Transporto išlaidos (DPD kurjerio paslauga  pagal sutartį) – 5,19 eurų; 

 2. 2Kitų Valstybės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos atliekamų tyrimų 

       kainos  pagal sutartį – 20,00 eurų. 
Pakeitimas: VII punkto nauja redakcija ir kainų indeksavimas – Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3. 

 

VIII. Funkcinės diagnostikos tyrimai 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. 12-os derivacijų EKG užrašymas be gydytojo aprašymo 5,00 

2. Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas  (spirometrinis tyrimas) 3,60 
Pakeitimas: VIII punkto kainų indeksavimas – Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3. 

 

IX. Slaugos ir palaikomojo gydymo, socialinės globos paslaugos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Slaugos vieno lovadienio kaina, kai Barthel indeksas 0 – 20 balų 18,82 

2. Slaugos vieno lovadienio kaina, kai Barthel indeksas 21 – 30 balų 16,94 

3. Slaugos vieno lovadienio kaina, kai Barthel indeksas 31 ir daugiau balų 15,05 
Pakeitimas: Ligoninės direktoriaus 2019-04-01 įsak. Nr.V-7. 



 

 

 

X. Slaugytojo priėmimas ir konsultavimas 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Slaugytojo priėmimas ir konsultavimas 13,48 

 

XI. Tvarstymas 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina (Eur) 

1. Perrišimas 3,50 

2. Gipsinis batas 11,30 

3. Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis daugiau nei 2 didžiuosius sąnarius 10,80 

4. Gipsinio įtvaro tvarstis 7,80 
Pakeitimas: XI. punkto kainų indeksavimas – Ligoninės direktoriaus 2020-01-23 įsak. Nr.V-3. 

 

XII. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

1. Gydomasis pedikiūras 13,82 

2. Diabetinės pėdos priežiūra 9,80 

3. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 11,62 
Pakeitimas. Ligoninės direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr.V-58. 

  

XIII. Nemedicininės paslaugos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos 

kaina 

(Eur) 

1. Medicininio transporto paslauga, 1 km 0,80 

2. Išrašai iš medicininių dokumentų draudimo įstaigoms 5,00 

3. Įvairios medicininės dokumentacijos 1 lapo (A4 formato) kopija 0,20 

4. Įvairios medicininės dokumentacijos 1 lapo (A3 formato) kopija 0,40 

5. Archyvinių dokumentų paieška ir pažymos išdavimas 1,50  

6. Vienvietė palata su sanitariniu mazgu ir dušu, 1 para 8,00 

7. Vienvietė palata su sanitariniu mazgu ir dušu ir maitinimu, 1 para 11,00 

8. Lova ligoninėje už pirmą parą be maitinimo 4,50 

9. Lova ligoninėje už antrą ir kitas paras be maitinimo 3,40 

10. Lova ligoninėje už pirmą parą su maitinimu 7,50 

11. Lova ligoninėje už antrą ir kitas paras su maitinimu 6,40 

12. Individualios elektrinės buitinės technikos naudojimas palatose, 1 para 0,45 
Pakeitimas. Ligoninės direktoriaus  2019-04-01 įsakymas Nr.V-6. 

 

XIV. Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
Eil. 

Nr. 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugų rūšis Bazinė 

kaina 

(Eur) 

1.  3238 Ambulatorinė chirurgija I 48,98 

2.  3239 Ambulatorinė chirurgija II 71,79 

3.  3240 Ambulatorinė chirurgija III 96,99 
Pakeitimas. Ligoninės direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr.V-58. 

_________________________  


