
 

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL NAUJO MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINYNO  

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. V-17 

Panevėžys 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. Nr. 

178 įsakymu „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministerijos 1999 m. liepos 30 d. Nr. 357 įsakymu „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų  indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo tvarkos“,  2020 m. sausio 14 d. raštu Nr. (1.1.20-12)10-238 „Dėl mokamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kainų indeksavimo“: 

 

1. T v i r t i n u atnaujintą (papildytą) mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir 

perindeksuotą mokamų paslaugų (išskyrus odontologijos) kainyną (pridedama). 

2. N u r o d a u  apmokėjimą darbuotojams, teikusiems mokamas psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas, paskirstyti tokia tvarka: 

2.1. PSC darbuotojams priskaitymui prie darbo užmokesčio skiriama 20 % (toliau- 

priskaitymui skirta suma) nuo bendros per mėnesį už mokamas psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugas surinktos sumos; 

2.2. priskaitymui skirta suma (atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką) darbuotojams 

paskirstoma taip: 

 50 % gydytojams psichiatrams; 

 20 % psichologams; 

 20 % psichikos sveikatos slaugytojams; 

 10 % socialiniams darbuotojams.  

3. P a v e d u įsakymo vykdymą direktoriaus pavaduotojui medicinai V. Kovaliovui, šeimos 

gydytojų skyrių vedėjoms, medicininio audito grupės vadovei D. Matulienei, vyr. 

buhalterei R. Trumpauskienei. 

4. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę sau. 

5. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2021-03-01. 

 

 

 

 

Direktorius                                   Karolis Valantinas 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2021-02-26 

Įsakymu Nr. V-17       

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ (IŠSKYRUS ODONTOLOGIJOS) KAINYNAS 

 

Eil. 

Nr. 
Kodas Paslaugos pavadinimas 

Kaina 

eurais 
Pastabos 

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS 

1. 02001 

Pirminis apylinkės vidaus, vaikų ligų gydytojo 

priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios 

dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos 

darbo metu 

25,02 
Kartotinio (dviejų 

savaičių 

laikotarpiu) 

pacientų priėmimo 

dėl išvardytų 

pozicijų kainai 

taikoma 50 % 

nuolaida 

2. 02004 
Gydytojo specialisto (gyd. akušerio ginekologo, 

chirurgo) 
25,02 

3. 02005 Šeimos gydytojo (Bendrosios praktikos gydytojo) 31,34 

4. 02006 Akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo 13,48 

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose 

(be transporto išlaidų) 1 apsilankymas: 

5. 02010 Šeimos gydytojo (Bendrosios praktikos gydytojo) 31,34 
Kartotinio paciento 

aplankymo kainai 

taikoma 30 % 

nuolaida 

6. 02011 
Gydytojo (vidaus, vaikų ligų gydytojo, gyd. akušerio 

ginekologo, chirurgo) 
25,02 

7. 02012 Akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo 13,48 

8. 02014 Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas 30,01  

9. 02017 
Bendrosios praktikos slaugytojo atliekamas pirminis 

naujagimio patronavimas 
16,2 

 

10. 02018 
Bendrosios praktikos slaugytojo atliekamas vaiko iki 

vienerių metų patronavimas 
12,18 

 

11. 02019 
Bendrosios praktikos slaugytojo aktyvus vizitas pas 

sergantį vaiką 
12,18 

 

12. 02023 Žaizdų perrišimas 8,13  

CHIRURGIJA 

13. 03001 Perrišimas 3,51  

14. 03002 
Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo 

lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį 
4,62 

 

15. 03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis 6,74  

16. 03004 Spaudžiantis tvarstis 4,29  

17. 03005 
Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties 

tvarstis 
9,28 

 

18. 03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis  11,39  

19. 03007 
Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais 

pleistrais (kaspininis (juostelinis) tvarstis) 
6,32 

 

20. 03008 Cinko klijų tvarstis 7,34  

21. 03009 
Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas 

fiksavimas 
2,02 

 



 

 

22. 03010 
Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį 

tvarstį, esant kaulų lūžiams 
7,34 

 

23. 03011 
Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant 

šinos padėties 
3,41 

 

24. 03012 

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius 

(peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį galima 

naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui 

10,67 

 

25. 03013 

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius 

(peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį aprišus 

pakartotinai, nepakeitus įtvarų 

4,29 

 

26. 46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas 44,12  

27. 46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą  12,42  

28. 46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas  17,95  

29. 46010 Antirabinis darbas 6,32  

30. 46038 Kojos arba rankos piršto nago trepanacija 29,77  

31. 46039 
Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant 

nago šaknį 
47,53 

 

INJEKCIJOS, INFUZIJOS 

32. 04001 Kraujo paėmimas iš venos 4,02  

33. 04003 

Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į 

raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos 

ar medžiagos kainos) 

2,81 

 

34. 04004 Injekcijos į veną 4,02  

35. 04005 Injekcijos į arteriją 6,92  

36. 04006 Injekcijos į raumenis 2,81  

37. 04008 Medikamentų poodinė infuzija 7,80  

38. 04009 Infuzija į veną 10–30 min. 6,74  

39. 04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 8,13  

DIAGNOSTINIAI TYRIMAI 

40. 28053 Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas 3,14  

41. 28027 
12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo 

aprašymo  
5,08 

 

42. 43005 Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas dinamometru  1,24  

43. 36001 Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas 3,60  

44. 36005 Pneumatochometrija 3,60  

45. 40128 Suaugusiųjų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas 1,57  

46. 40159 Tonometrija 3,14  

 

 



 

 

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA 

47. 39001 
Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra 

pradedant dispanserizavimu 
25,02 

Kartotinio (dviejų 

savaičių 

laikotarpiu) 

pacientų priėmimo 

dėl išvardytų 

pozicijų kainai 

taikoma 50 % 

nuolaida 

48. 39002 Konsultavimas nėštumo metu 7,80  

49. 39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 6,32  

50. 39006 
Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš 

urogenitalinės sistemos 
7,80 

 

51. 39007 

Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams iš 

lyties organų lytiškai plintančių ligų diagnostikai be 

tyrimo atlikimo 

7,80 

 

52. 39010 
Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo 

klausimais  
4,71 

 

53. 39011 
Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, 

nėštumo išsaugojimą ir kitais klausimais 
4,71 

 

54. 39023 
Gimdos spiralės išėmimas (esant neatidėliotinai 

indikacijai) 
8,76 

 

PSICHIATRIJA 

55. 37001 

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, 

orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, 

amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, 

konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas 

31,34 

 

56. 37002 
Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo 

kurso koregavimas 6,32 
 

57. 37009 Individualiosios racionalios psichoterapijos kursas 7,52 
 

58. 37011 Psichoterapijos seansas grupėje (2–9 ligoniai) 31,34 
 

59. 37012 Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip 3 ligoniai) 31,34 
 

KITOS PASLAUGOS 

60.  
Medicininių dokumentų kopijavimo paslauga (vienos 

pusės A4 formato lapas) 
0,11 

Patvirtinta 2018-03-

29 Panevėžio m. 

savivaldybės 

sprendimu Nr.1-76 

61.  Gyventojų prirašymas 0,29 
 

62.  Gyventojų prirašymas nepraėjus 6 mėn. 2,90 
 

63.  KVP išdavimas, keitimas 1,00 
 

64.  KVP išdavimas pametus 3,00 
 



 

 

 

 

______________________________ 

 


