
MOKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Paslaugos pavadinimas Kaina Eur. 

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas (TP) 3,00

C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas (CRP) 3,65

Albumino koncentracijos nustatymas (ALB) 2,85

Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas (GLU) 2,95

Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas (ėminiai tik su EDTA) 4,05

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (UA) 3,00

Kreatinino koncentracijos nustatymas (CREA) 2,69

Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA) 2,69

Lipidograma (CHOL, DTL, MTL, TG) 3,55

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-T) 2,85

Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-D) 2,85

Kalio koncentracijos nustatymas (K) 2,69

Natrio koncentracijos nustatymas (Na) 2,69

Chloridų koncentracijos nustatymas (CL) 2,65

Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas (Ca) 2,85

Geležies koncentracijos nustatymas (Fe) 3,00

Fosforo koncentracijos nustatymas (PHOS) 3,40

Magnio koncentracijos nustatymas (Mg) 3,40

Vario koncentracijos serume nustatymas (Cu) 7,76

Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas 2,85

Alaninaminotransferazės (ALAT/GOT) aktyvumo nustatymas 2,85

Šarminės fofatazės aktyvumo nustatymas (ALP) 3,05

Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 3,10

Mikroalbuminurija šlapime 4,00

Vitaminas B12 16,45

Vitaminas D 12,69

Folio rūgštis 16,45

Cinkas 10,95

Feritinas 6,89

IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI

Skydliaukės žymenys

Laisvo tiroksino (LT4, FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu 3,85

Tirotropino (TTH, TSH) nustatymas imunofermentiniu metodu 3,55

Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu 4,55



Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (anti-TPO) 
imunofermentiniu metodu

6,55

Vėžio žymenys

Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas (Ca 15-3) (Krūties) 7,55

Vėžio žymens Ca 125 nustatymas (Ca 125) antros kartos (II) 
imunofermentiniu metodu  (Kiaušidžių, epitelinių ląstelių)

7,55

Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas (Ca 19-9) (Kasos, kepenų, st. žarnos, pl. 
žarnos)

7,75

Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas imunofermentiniu metodu 3,75

CEA Karcinoembrioninis antigenas 5,55

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas (RF) 4,55

Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas (ASLO) 4,55

VIRUSOLOGIJA IR LYTIŠKAI PLINTANČIOS LIGOS

Hepatitų žymenys

Hepatito A viruso (HAV) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 5,55

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu 
metodu

4,15

Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu 
metodu

4,55

Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu 
metodu

7,55

Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu 
metodu

7,55

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu 
metodu  

6,55

Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas 5,45

Erkių pernešamos ligos

Laimo boreliozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 6,55

Laimo boreliozės IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 6,55

Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 6,55

Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 6,55

Povakcininio erkinio encefalito IgG 6,55

Raudonukės ir toksoplazmozės 

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 6,55

Sifilis

RPR kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai 3,05

TPHA- kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum 
antigenu

3,55

Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 3,25



ŽIV 3,75

Citologiniai – patologiniai tyrimai

Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas: dažymas pagal 
Papanicolaou, įvertinimas pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo

7,55

Kraujo krešėjimo rodikliai

Protrombino komplekso tyrimas (SPA/INR) 3,70

Aktyvuotas dalinis trombopastininis laikas (ADTL) 4,05

D-Dimerai 12,55

Kraujo grupės (LI)

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai 
moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

6,55

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (su mėgintuvėliu) 4,35

Pasėliai 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti 
( pagal prigramą) 

4,04

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir 
antibiotikogramos atlikimas (pagal programą) 

9,74

Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas ir jautrumo antibiotikams 
nustatymas

8,24

Šlapimo pasėlis (ne nėščioms) 4,04

KITOS PASLAUGOS

Pažyma vykstantiems į užsienį 10,00

Norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą, darbas su ginklu 11,58

Kraujo tyrimas 2,00

Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas 1,50

Cholesterolio kiekio nustatymas 3,00

Bendras šlapimo tyrimas 1,50

FOBT 3,00

Onkocitologinis tepinėlis 7,00

CRB express metodu 7,82

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis
prisirašo

0,29

Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, 
už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų 
persiuntimą*

2,90

Kompensuojamų vaistų paso (KVP) keitimas 1,00

Kompensuojamų vaistų paso (KVP) keitimas (Pametus, sugadinus ir pan.) 3,00

GMP paslaugos fiziniams asmenims:
1 val. 
1 km.

6,95
0,33



*  Ši  nuostata  netaikoma  Lietuvos  Respublikos  bendrojo  lavinimo  ir  profesinių  mokyklų
moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu
anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, - jie moka 0,29 euro mokestį.

ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS

Terapinė odontologija

Danties nuskausminimas 2,32

Helio plomba (įskaitant plombos apdailą)
         Maža (kramtomojo pav.)
         Vidutinė ( 1 kontaktinio pav.)
          Didelė ( 2 kontaktinių pav.)
          Danties vainiko atstatymas 
Plombai iškritus ne dėl paciento kaltės 1 metų lailotarpyje, sutaisoma 
nemokamai

7,24
8,69
10,14
13,03

Stiklo jonomerinė plomba
           Maža
           Vidutinė
           Didelė

2,32
2,90
4,05

Kompozicinė plomba
           Maža
           Vidutinė
           Didelė

1,45
2,90
4,34

Pamušalinis cementas 1,45

Laikina plomba 0,58

Endodontinis gydymas

Chemomechaninis kanalo apdorojimas 1,45

Kalcio hidroksidas, jodoforminė pasta 0,58

Kanalo plombavimas (Gutapercha + sileris) 2,32

Kanalo plombavimas (Cinko pasta) 0,87

Chirurginė odontologija

Danties rovimas (su nuskausminimu) 3,48

Burnos higienos paslaugos

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas ( 1 danties) 1,74

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ KAINOS

Įsidarbinant Dirbant

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių 
pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių

28,71 43,30

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių 
transporto eismu

5,35 13,14

Aviacijos darbuotojų * 77,85 101,69*/
46,22*

Vairuotojų ** 17,03 19,46



Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos 
sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus 
darbus):

• darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, 
patvirtintą šio įsakymo 13 priedo 1 lentelėje

• darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos 
sąlygomis

• darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos 
sąlygomis

• darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių rizikos 
sąlygomis

• darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

6,33

1,95

-

2,43

2,92

10,70

9,24

6,81

7,30

7,30

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur 
privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

3,41 2,43

* Aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 101,69 Eur, dalinės medicinos 
ekspertizės kaina – 46,22 Eur. 
** Vairuotojams neprofesionalams kaina – 12,74 Eur

SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGOS

Slauga 18,68

Slauga ir palaikomasis gydymas 24,85

Vegetacinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas 32,35

Pastaba: mokama, kai išnaudotos PSDF lėšos.

PASLAUGOS SOCIALIAI NEDRAUSTIEMS ASMENIMS ARBA NESANT GYDYTOJO
NUKREIPIMO TOKIAM GYDYMUI (LIGONIUI PAGEIDAUJANT)

BPG gydytojo priėmimas ir konsultacija 15,06

BP slaugytojos priėmimas 6,55

Pakartotiniam paciento apsilankymui taikoma 50% nuolaida

Laboranto apsilankymas medžiagos tyrimui iš ligonio paimti 6,08

Injekcijos, infuzijos

Kraujo paėmimas iš venos 1,94

Kraujo paėmimas iš piršto 1,22

Injekcijos į odą, raumenį (neįskaitant vakcinos kainos) 1,36

Injekcijos į veną 1,94

Infuzija į veną 3,94

Gydomasis masažas

Nugaros ir juosmens srities masažas ( 2 vienetai) 2,90

Gydomasis masažas ( suaugusiems) 1,45

Pensininkams ir neįgaliesiems 0,87

Tvarstymas ir kitos spec. paslaugos

Perrišimas 1,68



EKG 2,90

Kitos paslaugos

Pažymos išrašymas (ligoniui pageidaujant) 0,87

GKK pažymos išrašymas (ligoniui pageidaujant) 2,03

Skiepai

Gripo vakcinaVaxigrip 6,96

Erkinio encefalito vakcina TicoVac (suaugusiems) 22,67

Erkinio encefalito vakcina TicoVac (vaikams) 26,61

Pneumo 23 vakcina 33,25

Tuberculin PPD RT 1,5 ml. vakcina 9,42

Pastaba: Skiepijimo paslaugos kainą sudaro vakcinos kaina ir injekcijos kaina. Vakcinų kainos
gali kisti, keičiantis kainoms. 


