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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikоs sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu 

Nr. V-35 (Žin., 2003, Nr. 13-533) patvirtintų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
nuostatų 11.9 punktu ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. 
spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų 
klasifikacijos tvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos 
programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, 
kompiuterizuotą apskaitą bei šių duomenų analizę: 

1. T v i r t i n u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, 
už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių (pridedama). 

2. L a i k a u  netekusiais galios: 
2.1. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama 

iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-934); 
2.2. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 

1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-935); 

2.3. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 
1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-936); 

2.4. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 50 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 
1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1193); 

2.5. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 
1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1329); 

2.6. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 
1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1633); 

2.7. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 62 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 
1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1634); 

2.8. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 55-1799); 

2.9. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 58-1914); 

2.10. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 64-2085); 

2.11. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 81 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 77-2308); 

2.12. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 89 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 89-2636); 

2.13. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3018); 

2.14. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 131 „Dėl 
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 1-37); 
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2.15. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 11-275); 

2.16. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 78 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 26-706); 

2.17. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl 
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 71-2219); 

2.18. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 123 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 83-2530); 

2.19. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl 
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, 
Nr. 108-3475); 

2.20. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 11 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 12-447); 

2.21. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 15 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 14-546); 

2.22. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 33-1268); 

2.23. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1522); 

2.24. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2344); 

2.25. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl Valstybinės 
ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 102-4596); 

2.26. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 
25 d. įsakymą Nr. 1K-36 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ 
(Žin., 2003, Nr. 41-1905); 

2.27. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 12 
d. įsakymą Nr. 1K-49 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2630); 

2.28. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 1 d. 
įsakymą Nr. 1K-60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ 
(Žin., 2003, Nr. 65-3000); 

2.29. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 4 d. 
įsakymą Nr. 1K-61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ 
(Žin., 2003, Nr. 68-3111); 

2.30. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 28 
d. įsakymą Nr. 1K-68 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3521); 

2.31. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 
14 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3925); 

2.32. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 
29 d. įsakymą Nr. 1K-76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3926); 
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2.33. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 30 
d. įsakymą Nr. 1K-81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4382); 

2.34. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 1 
d. įsakymą Nr. 1K-105 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5372); 

2.35. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 
19 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5507); 

2.36. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 
23 d. įsakymą Nr. 1K-114 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5641); 

2.37. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 5 d. 
įsakymą Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ 
(Žin., 2004, Nr. 5-113); 

2.38. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 20 
d. įsakymą Nr. 1K-7 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ 
(Žin., 2004, Nr. 14-439); 

2.39. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 25 
d. įsakymą Nr. 1K-21 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1041); 

2.40. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 
30 d. įsakymą Nr. 1K-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2699); 

2.41. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 
27 d. įsakymą Nr. 1K-58 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3191); 

2.42. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 14 
d. įsakymą Nr. 1K-67 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3578); 

2.43. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. 
įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto 
„Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 106-3960); 

2.44. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 
2 d. įsakymą Nr. 1K-89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 
patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 125-4523); 

2.45. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 8 d. 
įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl 
Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5520); 

2.46. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 28 
d. įsakymą Nr. 1K-125 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl 
Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5836); 

2.47. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 
23 d. įsakymą Nr. 1K-137 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl 
Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6424); 

2.48. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 
d. įsakymą Nr. 1K-59 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl 
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Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 63-2256). 

3. P a v e d u : 
3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui ir Paslaugų analizės skyriui rengti šio įsakymo 1 

punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už 
kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) 
pakeitimus ir priimti teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei sveikatos programose 
numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų 
patvirtinimo; 

KEISTA: 
2014 10 28 įsakymu Nr. 1K-291 (nuo 2014 10 29) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-14994) 
 
3.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios 

sutartis dėl paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovautųsi 
klasifikatoriumi; 

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktoriui. 

KEISTA: 
2014 10 28 įsakymu Nr. 1K-291 (nuo 2014 10 29) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-14994) 
 
4. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos. 
 

DIREKTORIUS ALGIS SASNAUSKAS 
______________ 

 
PATVIRTINTA 
Valstybinės ligonių kasos  
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  
2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 

 
NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 05 24 
(Žin., 2013, Nr. 53-2664) 

 
KEISTA: 
1. 2013 11 19 įsakymu Nr. 1K-270 (nuo 2013 11 
24) 
(Žin., 2013, Nr. 120-6101) 
2. 2014 01 20 įsakymu Nr. 1K-9 (nuo 2014 01 21) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-00288) 
3. 2014 02 17 įsakymu Nr. 1K-34 (nuo 2014 02 19) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-01732) 
4. 2014 02 27 įsakymu Nr. 1K-43 (nuo 2014 02 28) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-02144) 
5. 2014 04 04 įsakymu Nr. 1K-87 (nuo 2014 04 05) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-04116) 
6. 2014 05 19 įsakymu Nr. 1K-121 (nuo 2014 05 
21) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-05560) 
7. 2014 06 13 įsakymu Nr. 1K-147 (nuo 2014 06 
14) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-07612) 
8. 2014 06 25 įsakymu Nr. 1K-157 (nuo 2014 06 
26) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-09104) 
9. 2014 07 23 įsakymu Nr. 1K-183 (nuo 2014 07 
25) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-10516) 
10. 2014 09 19 įsakymu Nr. 1K-244 (nuo 2014 09 
20) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-12508) 
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11. 2014 10 28 įsakymu Nr. 1K-291 (nuo 2014 10 
29) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-14994) 
12. 2014 12 30 įsakymu Nr. 1K-384 (nuo 2015 01 
03) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-00024) 
13. 2014 12 31 įsakymu Nr. 1K-387 (nuo 2015 01 
03) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-00026) 
14. 2015 01 09 įsakymu Nr. 1K-8 (nuo 2015 01 10) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-00385) 
15. 2015 02 06 įsakymu Nr. 1K-36 (nuo 2015 02 
07) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-01858) 
16. 2015 03 31 įsakymu Nr. 1K-86 (nuo 2015 04 
02) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-04867) 
17. 2015 04 07 įsakymu Nr. 1K-92 (nuo 2015 04 
09) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-05378) 
18. 2015 04 30 įsakymu Nr. 1K-111 (nuo 2015 05 
01) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-06541) 
19. 2015 05 12 įsakymu Nr. 1K-128 (nuo 2015 05 
14) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-07287) 
20. 2015 05 15 įsakymu Nr. 1K-131 (nuo 2015 05 
16) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-07376) 
21. 2015 06 02 įsakymu Nr. 1K-153 (nuo 2015 06 
05) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-08846) 
22. 2015 07 16 įsakymu Nr. 1K-198 (nuo 2015 07 
29) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-11698) 
23. 2015 07 17 įsakymu Nr. 1K-199 (nuo 2015 07 
29) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-11699) 
24. 2015 08 06 įsakymu Nr. 1K-222 (nuo 2015 08 
07) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-12070) 
25. 2015 08 25 įsakymu Nr. 1K-241 (nuo 2015 08 
26) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-12598) 
26. 2015 09 02 įsakymu Nr. 1K-247 (nuo 2015 09 
03) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-13373) 
27. 2015 09 14 įsakymu Nr. 1K-260 (nuo 2015 09 
16) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-13845) 
28. 2015 11 27 įsakymu Nr. 1K-343 (nuo 2015 11 
28) 
(TAR, 2015, Nr. 2015-18863) 
29. 2016 01 06 įsakymu Nr. 1K-1 (nuo 2016 01 07) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-00308) 
30. 2016 01 18 įsakymu Nr. 1K-12 (nuo 2016 01 
19) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-01152) 
31. 2016 01 22 įsakymu Nr. 1K-20 (nuo 2016 01 
23) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-01426) 
32. 2016 01 28 įsakymu Nr. 1K-25 (nuo 2016 01 
29) 
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(TAR, 2016, Nr. 2016-01698) 
33. 2016 03 31 įsakymu Nr. 1K-97 (nuo 2016 04 
01) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-06672) 
34. 2016 04 01 įsakymu Nr. 1K-105 (nuo 2016 04 
02) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-06880) 
35. 2016 04 29 įsakymu Nr. 1K-141 (nuo 2016 04 
30) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-10718) 
36. 2016 05 02 įsakymu Nr. 1K-143 (nuo 2016 05 
03) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-10987) 
37. 2016 05 09 įsakymu Nr. 1K-153 (nuo 2016 05 
11) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-11727) 
38. 2016 05 30 įsakymu Nr. 1K-167 (nuo 2016 07 
01) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-14301) 
39. 2016 07 01 įsakymu Nr. 1K-207 (nuo 2016 07 
02) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-18161) 
40. 2016 07 13 įsakymu Nr. 1K-218 (nuo 2016 07 
15) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-20340) 
41. 2016 10 07 įsakymu Nr. 1K-297 (nuo 2016 10 
08) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-24809) 
42. 2016 12 09 įsakymu Nr. 1K-347 (nuo 2016 12 
09) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-28629) 
43. 2016 12 09 įsakymu Nr. 1K-347 (nuo 2016 12 
13) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-28629) 
44. 2016 10 07 įsakymu Nr. 1K-297 (nuo 2017 01 
01) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-24809) 
45. 2016 11 21 įsakymu Nr. 1K-330 (nuo 2017 01 
01) 
(TAR, 2016, Nr. 2016-27277) 
46. 2017 01 02 įsakymu Nr. 1K-1 (nuo 2017 01 03) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-00105) 
47. 2017 01 11 įsakymu Nr. 1K-9 (nuo 2017 01 14) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-00851) 
48. 2017 01 13 įsakymu Nr. 1K-11 (nuo 2017 01 
17) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-00870) 
49. 2017 01 26 įsakymu Nr. 1K-24 (nuo 2017 01 
28) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-01517) 
50. 2017 02 28 įsakymu Nr. 1K-46 (nuo 2017 03 
01) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-03267) 
51. 2017 03 13 įsakymu Nr. 1K-54 (nuo 2017 03 
15) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-04261) 
52. 2017 04 03 įsakymu Nr. 1K-81 (nuo 2017 04 
05) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-05533) 
53. 2017 04 04 įsakymu Nr. 1K-83 (nuo 2017 04 
06) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-05634) 



 7 

54. 2017 04 05 įsakymu Nr. 1K-84 (nuo 2017 04 
06) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-05706) 
55. 2017 04 13 įsakymu Nr. 1K-91 (nuo 2017 04 
14) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-06331) 
56. 2017 11 08 įsakymu Nr. 1K-209 (nuo 2017 11 
09) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-17612) 
 

INFOLEX PASTABOS: 
1. 2013 11 19 įsakymu Nr. 1K-270 (Žin., 2013, Nr. 120-6101) nurodyti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2013 m. lapkričio 1 dienos. 
2. 2014 01 20 įsakymu Nr. 1K-9 (TAR, 2014, Nr. 2014-00288) nurodyti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. sausio 1 d. 
3. 2014 02 17 įsakymu Nr. 1K-34 (TAR, 2014, Nr. 2014-01732) nurodytas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos kodas ir pavadinimas taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. vasario 1 d. 
4. 2014 02 27 įsakymu Nr. 1K-43 (TAR, 2014, Nr. 2014-02144) nurodyti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. vasario 6 d. 
5. 2014 04 04 įsakymu Nr. 1K-87 (TAR, 2014, Nr. 2014-04116) nurodyti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. kovo 7 d. 
6. 2014 05 19 įsakymu Nr. 1K-121 (TAR, 2014, Nr. 2014-05560) nurodyti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. gegužės 1 d. 
7. 2014 06 13 įsakymu Nr. 1K-147 (TAR, 2014, Nr. 2014-07612) nurodytas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos kodas ir pavadinimas taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. gegužės 1 d. 
8. 2014 06 25 įsakymu Nr. 1K-157 (TAR, 2014, Nr. 2014-09104) nurodyti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. liepos 
1 dienos. 

9. 2014 07 23 įsakymu Nr. 1K-183 (TAR, 2014, Nr. 2014-10516) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. liepos 1 d. 

10. 2014 09 19 įsakymu Nr. 1K-244 (TAR, 2014, Nr. 2014-12508) punkte nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 

11. 2014 10 28 įsakymu Nr. 1K-291 (TAR, 2014, Nr. 2014-14994) nurodytas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų grupės kodas, paslaugų grupė, paslaugų kodai ir pavadinimai taikomi paslaugoms, 
suteiktoms nuo 2014 m. lapkričio 1 d. 

12. 2015 01 09 įsakymo Nr. 1K-8 (TAR, 2015, Nr. 2015-00385) pakeitimai taikomi paslaugoms, 
suteiktoms nuo 2015 m. sausio 1 d. 

13. 2015 03 31 įsakymu Nr. 1K-86 (TAR, 2015, Nr. 2015-04867) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 04 01.  

14. 2015 04 07 įsakymu Nr. 1K-92 (TAR, 2015, Nr. 2015-05378) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 04 01. 

15. 2015 04 30 įsakymu Nr. 1K-111 (TAR, 2015, Nr. 2015-06541) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 04 25. 

16. 2015 05 12 įsakymu Nr. 1K-128 (TAR, 2015, Nr. 2015-07287) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 05 01. 

17. 2015 05 15 įsakymu Nr. 1K-131 (TAR, 2015, Nr. 2015-07376) nurodytas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos kodas ir jo pavadinimas taikomas paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 05 01. 

18. 2015 06 02 įsakymo Nr. 1K-153 (TAR, 2015, Nr. 2015-08846) pakeitimai taikomi asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 06 01. 

19. 2015 07 16 įsakymu Nr. 1K-198 (TAR, 2015, Nr. 2015-11698) nurodyti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 07 14. 

20. 2015 07 17 įsakymu Nr. 1K-199 (TAR, 2015, Nr. 2015-11699) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 07 01. 

21. 2015 08 06 įsakymu Nr. 1K-222 (TAR, 2015, Nr. 2015-12070) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 08 01. 

22. 2015 08 25 įsakymu Nr. 1K-241 (TAR, 2015, Nr. 2015-12598) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 08 01. 

23. 2015 09 02 įsakymu Nr. 1K-247 (TAR, 2015, Nr. 2015-13373) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2015 09 01. 

24. 2016 01 06 įsakymu Nr. 1K-1 (TAR, 2016, Nr. 2016-00308) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 01 04. 
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25. 2016 03 31 įsakymu Nr. 1K-97 (TAR, 2016, Nr. 2016-06672) nustatyta, kad paslaugų kodai 
3461, 3462 bei jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 04 01, o paslaugos kodas 3460 ir 
jo pavadinimas taikomas paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 05 01. 

26. 2016 04 01 įsakymu Nr. 1K-105 (TAR, 2016, Nr. 2016-06880) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 04 01. 

27. 2016 04 29 įsakymu Nr. 1K-141 (TAR, 2016, Nr. 2016-10718) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 05 01. 

28. 2016 05 02 įsakymu Nr. 1K-143 (TAR, 2016, Nr. 2016-10987) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 05 01. 

29. 2016 05 09 įsakymu Nr. 1K-153 (TAR, 2016, Nr. 2016-11727) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 05 01. 

30. 2016 07 01 įsakymu Nr. 1K-207 (TAR, 2016, Nr. 2016-18161) patvirtintas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos kodas ir jo pavadinimas taikomas paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 07 01. 

31. 2016 10 07 įsakymu Nr. 1K-297 (TAR, 2016, Nr. 2016-24809) nustatyta, kad paslaugų kodai 
3488, 3489, 3491, 3492 bei jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 10 01, o paslaugos 
kodai 3490, 2743, 3191, 3192, 3195, 3196, 3493 ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2016 
10 03. 

32. 2016 12 09 įsakymu Nr. 1K-347 (TAR, 2016, Nr. 2016-28629) nustatyta, kad paslaugų kodai 
3500 ir 3501 bei jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2017 01 01. 

33. 2017 01 02 įsakymu Nr. 1K-1 (TAR, 2017, Nr. 2017-00105) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų pavadinimai ir jų kodai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2017 01 01. 

34. 2017 01 13 įsakymu Nr. 1K-11 (TAR, 2017, Nr. 2017-00870) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2017 01 01. 

35. 2017 11 08 įsakymu Nr. 1K-209 (TAR, 2017, Nr. 2017-17612) patvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2017 11 01. 

 
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ 

PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, 
KLASIFIKATORIUS 

 

Straipsni
o kodas 

PSDF biudžeto 
straipsnis 

Grupės 
kodas 

Paslaugų 
grupė 

Paslaugo
s kodas 

Paslaugos pavadinimas 

01 Asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

    

01 01 Pirminės 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

    

01 01 01 Pirminės 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 
(bazinis 
mokėjimas už 
prirašytą 
gyventoją) 

54 Pirminės 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
(PAASP) 
paslaugos 

1939 Pirminė ambulatorinė psichikos 
sveikatos priežiūra 

1944 Priemoka už kiekvieną aptarnaujamą 
kaimo ir miesto, kurio gyventojų 
skaičius neviršija 4 tūkst., gyventoją 

1962 Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos 
(be psichikos ir odontologinės 
sveikatos priežiūros paslaugų) 

    1963 Gyventojų nuo 1 iki 4 m. PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 
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    1964 Gyventojų nuo 5 iki 6 m. PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 

    1965 Gyventojų nuo 7 iki 17 m. PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 

    1966 Gyventojų nuo 18 iki 49 m. PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 

    1967 Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 

    1968 65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP 
paslaugos (be psichikos ir 
odontologinės sveikatos priežiūros 
paslaugų) 

    1969 Gyventojų iki 1 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

    1970 Gyventojų nuo 1 iki 4 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

    1971 Gyventojų nuo 5 iki 6 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

    1972 Gyventojų nuo 7 iki 17 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

    1973 Gyventojų nuo 18 iki 49 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

    1974 Gyventojų nuo 50 iki 65 m. pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

1975 65 m. ir vyresnių gyventojų pirminės 
ambulatorinės odontologinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

  1 Pirminę 
ambulatorinę 
asmens 
sveikatos 
priežiūrą 
vykdančių 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojų 
paslaugos 
(apsilankymai) 

1 Šeimos gydytojas 

2 Vidaus ligų gydytojas 

3 Vaikų ligų gydytojas 

    4 Gydytojas akušeris-ginekologas 
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    5 Gydytojas chirurgas 

    6 Gydytojas odontologas 

    249 Suaugusiųjų psichiatras (psichikos 
sveikatos centras) 

    250 Vaikų ir paauglių psichiatras 
(psichikos sveikatos centras) 

    251 Priklausomybės ligų psichiatras 
(psichikos sveikatos centras) 

    252 Psichologas (psichikos sveikatos 
centras) 

    253 Psichikos sveikatos slaugytojas 
(psichikos sveikatos centras) 

    254 Socialinis darbuotojas (psichikos 
sveikatos centras) 

    2272 Šeimos gydytojo profilaktinis asmens 
sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių 
ligų 

    2273 Vidaus ligų gydytojo profilaktinis 
asmens sveikatos tikrinimas dėl 
neinfekcinių ligų 

    2274 Vaikų ligų gydytojo profilaktinis 
asmens sveikatos tikrinimas dėl 
neinfekcinių ligų 

    3142 Odontologo, teikiančio pirminės ASP 
paslaugas, profilaktinis tikrinimas 
vaikams 

    3143 Odontologo, teikiančio pirminės ASP 
paslaugas, profilaktinis tikrinimas 
suaugusiesiems 

    3241 Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo 
aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo 
metu kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito 
tarpusavyje) 

    3250 PAASP paslaugos, suteiktos 
namuose apdraustiesiems, 
prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos 
atsiskaito tarpusavyje) 

    3447 Bendrosios praktikos slaugytojas 

    3448 Bendruomenės slaugytojas 
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  1 Pirminės 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugos 
(apsilankymai), 
teikiamos 
stacionarinių 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų 
priėmimo- 
skubiosios 
pagalbos 
skyriuose 
pirminės 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigų nedarbo 
metu 

1958 Pirminė ambulatorinė asmens 
sveikatos priežiūra, atliekama 
medicinos gydytojo kartu su slaugos 
specialistu 

01 01 02 Pirminės 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
skatinamosioms 
paslaugoms 

14 Pirminę 
ambulatorinę 
asmens 
sveikatos 
priežiūrą 
vykdančių 
gydytojų, 
slaugytojų ir 
akušerių 
papildomai 
teikiamos 
skatinamosios 
paslaugos 

1841 Bandinio protrombino aktyvumui 
nustatyti paėmimas ir rezultatų 
įvertinimas 

 1842 Protrombino laiko (INR) nustatymas 

 1843 Ankstyvoji piktybinių navikų 
diagnostika 

 1980 Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas 
ir antras gydytojo vizitai (mokama už 
kiekvieną vizitą) 

1981 Fiziologinio nėštumo priežiūra: 
trečias–šeštas gydytojo vizitai 
(mokama už kiekvieną vizitą) 

    1982 Fiziologinio nėštumo priežiūra: 
septintas gydytojo vizitas 

    1983 Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir 
antras gydytojo vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą) 

    1984 Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir 
antras gydytojo vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą) 

    1985 1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–
aštuntas gydytojo vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą) 

    1986 6–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–
dešimtas gydytojo vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą) 

    1987 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
gydytojo vizitas į namus (mieste) 

    1988 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
gydytojo vizitas į namus (kaime) 

    1989 Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo 
paslauga 
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    1990 Vaiko paruošimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigai, priešmokyklinio 
ugdymo įstaigai arba mokyklai: 
gydytojo paslauga 

    1991 Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas 
ir antras akušerio vizitai (mokama už 
kiekvieną vizitą) 

    1992 Fiziologinio nėštumo priežiūra: 
trečias–šeštas akušerio vizitai 
(mokama už kiekvieną vizitą) 

    1993 Fiziologinio nėštumo priežiūra: 
septintas akušerio vizitas 

    1994 Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–
ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą) 

    1995 Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–
ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą) 

    1996 1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–
dešimtas slaugytojos vizitai, mokama 
už kiekvieną vizitą) 

    1997 6–12 mėn. vaikų priežiūra 
(vienuoliktas–dvyliktas slaugytojos 
vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 

    1998 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
slaugytojos vizitas į namus (mieste) 

    1999 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
slaugytojos vizitas į namus (kaime) 

    2000 Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos 
paslauga 

    2001 Vaiko paruošimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigai, priešmokyklinio 
ugdymo įstaigai arba mokyklai: 
slaugytojo paslauga 

    2002 Slaugos personalo procedūros 
namuose: kraujo paėmimas tirti 
(mieste) 

    2003 Slaugos personalo procedūros 
namuose: kraujo paėmimas tirti 
(kaime) 

    2004 Slaugos personalo procedūros 
namuose: pragulų priežiūra (mieste) 

    2005 Slaugos personalo procedūros 
namuose: pragulų priežiūra (kaime) 

    2006 Slaugos personalo procedūros 
namuose: lašelinė infuzija (mieste) 

    2007 Slaugos personalo procedūros 
namuose: lašelinė infuzija (kaime) 
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    2025 Būtinosios medicinos pagalbos 
teikimas draudžiamiesiems, 
neįrašytiems į pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 
aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal 
Šeimos gydytojo medicinos normą 

    2650 Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO 
antigenus ir rezus Rh (D) 
priklausomybės faktoriaus nustatymas 

    2651 Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas 
netiesioginiu Kumbso metodu, kai 
moters Rh neigiama, o vyro Rh 
teigiama kraujo grupė 

    2652 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio 
(RPR) 

    2653 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV 
antikūnų 

    3133 Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 
besimptomei bakteriurijai nustatyti 

    3134 Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 
besimptomei bakteriurijai nustatyti ir 
antibiotikogramos atlikimas 

    3185 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, RPR testas 

    3186 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR 
testas neigiamas) 

    3187 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, ŽIV serologinis 
antikūnių testas (testas neatliekamas, 
jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV 
liga) 

    3188 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, anti-HCV testas (testas 
neatliekamas, jei pacientui jau buvo 
nustatytas teigiamas anti-HCV testas) 

    3199 Kraujo tyrimas, atliekamas prieš 
planinę operaciją – protrombino laiko 
(SPA) ir tarptautinio normalizacijos 
santykio (INR) nustatymas 

    3200 Kraujo tyrimas, atliekamas prieš 
planinę operaciją – aktyvinto dalinio 
tromboplastino laiko (ADTL) 
nustatymas 

    3201 Kraujo tyrimas, atliekamas prieš 
planinę operaciją – kraujo grupės 
pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 
priklausomybės faktoriaus nustatymas 
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    3204 Būtinosios odontologinės pagalbos 
teikimas draudžiamiesiems asmenims 
iki 18 m., neįrašytiems į pirminės 
ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą 
(pagal Gydytojo odontologo 
medicinos normą) 

    3282 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
gydytojo psichiatro vizitas į namus 
(mieste) 

    3283 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
gydytojo psichiatro vizitas į namus 
(kaime) 

    3284 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į 
namus (mieste) 

    3285 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 
psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į 
namus (kaime) 

    3286 Moksleivių paruošimas mokyklai: 
gydytojo odontologo paslauga 

    3287 Moksleivių paruošimas mokyklai: 
gydytojo odontologo padėjėjo 
paslauga 

    3288 Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) 
atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos 
grupių vaikams 

    3415 Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 
tyrimo rezultato reikšmė yra 7 
procentai arba mažesnė 

    

3416 Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 
tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė 
nei 7 procentai 

    3417 Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant 
kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 
rezultato reikšmė yra 7 procentai arba 
mažesnė 

    

3418 Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant 
kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 
rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 
procentai 

    
3450 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: gydytojo 
paslauga 

    
3451 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo 
paslauga 
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3452 Greitojo A grupės beta hemolizinio 
streptokoko antigeno nustatymo testo 
atlikimas 2–7 metų vaikams, 
susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo 
takų infekcinėmis ligomis 

    
3453 Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

gydymas metadonu, priežiūra 

    
3494 Sergančio tuberkulioze asmens 

išgydymas 

    1921 4 dantų dengimas silantais 

    1922 3 dantų dengimas silantais 

    1923 2 dantų dengimas silantais 

    1924 1 danties dengimas silantais 

01 02 Greitosios 
medicinos 
pagalbos 
paslaugoms 

    

01 02 01 Greitosios 
medicinos 
pagalbos 
paslaugoms 
(bazinis 
mokėjimas už 
greitosios 
medicinos 
pagalbos brigadų 
paslaugas) 

56 Greitosios 
medicinos 
pagalbos 
paslaugos 

3122 Vienam miesto gyventojui tenkančių 
GMP brigadų teikiamų paslaugų 
metinė bazinė kaina 

3123 Vienam kaimo ir miestelio, kuriame 
gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, 
gyventojui tenkančių GMP brigadų 
teikiamų paslaugų metinė bazinė 
kaina 

    3207 Visų aptarnaujamų savivaldybių 
vienam miesto gyventojui tenkančių 
GMP brigadų teikiamų paslaugų 
metinė bazinė kaina, jeigu 
savivaldybėje GMP budinčių brigadų 
paslaugas teikia ne tos savivaldybės 
GMP paslaugas teikianti įstaiga 

3208 Visų aptarnaujamų savivaldybių 
vienam kaimo ir miestelio, kuriame 
gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, 
gyventojui tenkančių GMP brigadų 
teikiamų paslaugų metinė bazinė 
kaina, jeigu savivaldybėje GMP 
budinčių brigadų paslaugas teikia ne 
tos savivaldybės GMP paslaugas 
teikianti įstaiga 

01 02 02 Greitosios 
medicinos 
pagalbos 
dispečerinių 
tarnyboms 

56 Greitosios 
medicinos 
pagalbos 
paslaugos 

3121 Vienam gyventojui tenkančių GMP 
dispečerinės tarnybos teikiamų 
paslaugų metinė bazinė kaina 

3209 1 gyv. tenkančios GMP dispečerinės 
tarnybos teikiamos pasl., kai 
apskrities centro GMP teikianti ASPĮ 
yra įdiegusi programinę ir aparatinę 
įrangą, įgalinančią priimti GMP 
kvietimus, juos perduoti artimiausiai 
atitinkamo pasiruošimo GMP brigadai 
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01 02 03 Paciento 
pervežimo iš 
greitosios 
medicinos 
pagalbos 
iškvietimo vietos į 
asmens 
sveikatos 
priežiūros įstaigą 
ir (ar) iš vienos 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigos į kitą 
paslaugoms 

62 GMP pacientų 
pervežimas 

2112 Pacientės pervežimas dėl normalaus 
ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir 
dėl patologijos laikotarpiu po 
gimdymo, kai GMP brigada 
nuvažiuoja iki 100 km 

   2113 Pacientės pervežimas dėl normalaus 
ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir 
dėl patologijos laikotarpiu po 
gimdymo, kai GMP brigada 
nuvažiuoja daugiau nei 100 km 

   3459 Paciento pervežimo (išskyrus 
pervežimą iš ASPĮ) į PKI centrus dėl 
ūminio miokardo infarkto, esant ST 
segmento pakilimui, arba į insulto 
gydymo centrus dėl ūminio galvos 
smegenų insulto, kai GMP brigada iki 
PKI centro arba insulto gydymo centro 
nuvažiuoja daugiau nei 50 km, bazinė 
kaina 

01 03 Slaugos 
paslaugoms 

    

01 03 01 Slaugos ir 
palaikomojo 
gydymo 
paslaugoms 

11 Stacionarinės 
slaugos 
paslaugos 

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 

    1976 Vegetacinių ligonių palaikomasis 
ilgalaikis gydymas 

    1977 Onkologinių ligonių slauga ir 
palaikomasis gydymas I 

    1978 Onkologinių ligonių slauga ir 
palaikomasis gydymas II 

    1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių 
palaikomasis ilgalaikis gydymas 

01 03 02 Ambulatorinėms 
slaugos 
paslaugoms 
namuose 

77 Slaugos 
paslaugos 
namuose. 
Bendrosios 
praktikos 
slaugytojų, 
bendruomenės 
slaugytojų, 
psichikos 
slaugytojų, 
slaugytojų 
padėjėjų 
paslaugos 
(apsilankymai) 

3483 Slaugos procedūros (gydytojui 
paskyrus) 

   3484 Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra 
(gydytojui paskyrus) 

   3485 Savarankiškos slaugytojo paslaugos  

    3486 Gleivių išsiurbimo paslauga 

01 03 03 Paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugoms 

76 Stacionarinės 
paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugos 

2972 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama stacionare 

   2973 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
stacionare 
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  76 Dienos 
stacionaro 
paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugos 

2974 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama dienos stacionare 

    2975 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
dienos stacionare 

  76 Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugos, 
konsultuojant 
specialistų 
komandai 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigoje 

2976 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama specialistų komandos 
ambulatorinėmis sąlygomis ASPĮ 

   2977 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
specialistų komandos 
ambulatorinėmis sąlygomis ASPĮ 

  76 Ambulatorinės 
paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugos, 
vykstant 
specialistų 
komandai į 
ligonio namus 

2978 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
vykstant specialistų komandai į ligonio 
namus 

   2979 Vaikų paliatyvioji pagalba, vykstant 
specialistų komandai į ligonio namus 

  76 Specialistų 
komandos 
narių 
individualiai 
teikiamos 
paliatyviosios 
pagalbos 
paslaugos 
ligonio 
namuose 

2980 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama gydytojo ligonio namuose 

    2981 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama slaugytojo ligonio namuose 

    2982 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 
teikiama socialinio darbuotojo ligonio 
namuose 

    2983 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
gydytojo ligonio namuose 

    2984 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
slaugytojo ligonio namuose 

    2985 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama 
socialinio darbuotojo ligonio namuose 

01 03 04 Sergančiųjų 
cukriniu diabetu 
slaugos 
paslaugoms 

82 Slaugytojo 
paslaugos 

3135 Pirminė slaugytojo diabetologo 
konsultacinė pagalba (individuali) 

    3136 Tęstinė slaugytojo diabetologo 
konsultacinė pagalba (individuali) 

    3137 Gydomasis pedikiūras 
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    3138 Diabetinės pėdos priežiūra 

    3141 Tęstinė slaugytojo diabetologo 
konsultacinė pagalba vaikams 
(individuali) 

01 04 Ambulatorinėm
s asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

    

01 04 01 Ambulatorinėms 
specializuotoms 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

    

01 04 01 
01 

Gydytojų 
specialistų 
konsultacijoms 

1 Gydytojų 
specialistų 
antrinio lygio 
paslaugos 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

1555 Endokrinologo 

1556 Gastroenterologo 

1558 Hematologo 

1559 Kardiologo 

1560 Nefrologo 

1561 Neonatologo 

1562 Reumatologo 

1563 Vaikų alergologo 

1564 Vaikų hematologo 

1565 Vaikų endokrinologo 

    1566 Vaikų gastroenterologo 

    1567 Vaikų kardiologo 

    1568 Vaikų nefrologo 

    1569 Vaikų neurologo 

    1570 Vaikų pulmonologo 

    1571 Vaikų urologo 

    1572 Vaikų reumatologo 

    1573 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
vaikams iki 18 metų) 

    1574 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 
metų) 

    1575 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 

    1576 Akušerio-ginekologo 

    1577 Alergologo ir klinikinio imunologo 

    1578 Anesteziologo reanimatologo 

    1579 Chirurgo 

    1580 Darbo medicinos gydytojo 

    1581 Dermatovenerologo 
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    1583 Echoskopuotojo 

    1584 Endoskopuotojo 

    1585 Endodontologo 

    1586 Ftiziatro 

    1587 Infektologo 

    1588 Geriatro 

    1589 Klinikinio fiziologo 

    1590 Klinikinio toksikologo 

    1591 Kraujagyslių chirurgo 

    1592 Krūtinės chirurgo 

    1593 Koloproktologo 

    1594 Neurochirurgo 

    1595 Neurologo 

    1596 Oftalmologo 

    1598 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
suaugusiesiems) 

    1599 Onkologo radioterapeuto 

    1600 Ortodonto odontologo 

    1601 Ortopedo odontologo 

    1602 Ortopedo traumatologo 

    1603 Otorinolaringologo 

    1604 Periodontologo 

    1605 Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojo 

    1606 Psichiatro 

    1607 Psichoterapeuto 

    1608 Pulmonologo 

    1609 Radiologo (teikiama suaugusiesiems) 

    1610 Radiologo (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) 

    1611 Širdies chirurgo 

    1612 Urologo 

    1613 Vaikų intensyviosios terapijos 
gydytojo 

    1614 Vaikų ftiziatro 

    1615 Vaikų chirurgo 

    1616 Vaikų ir paauglių psichiatro 

    1617 Vaikų ligų gydytojo 

    1618 Vaikų neurochirurgo 

    1619 Vaikų odontologo 
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    1620 Vaikų oftalmologo 

    1621 Vaikų ortopedo traumatologo 

    1622 Veido ir žandikaulių chirurgo 

    1623 Vidaus ligų gydytojo 

    1813 Burnos chirurgo 

    3127 Kardiologo (kai teikiama 
telekardiologijos paslauga) 

    3128 Vaikų kardiologo (kai teikiama 
telekardiologijos paslauga) 

    3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (suaugusiesiems) 

    3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (vaikams) 

    3222 Radiologo (kurios metu naudojamos 
teleradiologijos priemonės; teikiama 
vaikams) 

    3223 Radiologo (kurios metu naudojamos 
teleradiologijos priemonės; teikiama 
suaugusiesiems) 

    3525 Gydytojo specialisto (kurios metu 
naudojamos teleradiologijos 
priemonės) 

    3420 Dietologo 

    3460 Sporto medicinos gydytojo 

  1 Priklausomybė
s ligų gydymo 
paslaugos 

3488 Gydytojo psichiatro, teikiančio 
priklausomybės ligų gydymo 
paslaugas 

  3489 Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, 
teikiančio priklausomybės ligų 
gydymo paslaugas 

  1 Odontologijos 
paslaugos 

3490 Gydytojo odontologo 

  1 Gydytojų 
specialistų 
tretinio lygio 
paslaugos 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

1680 Endokrinologo 

  1681 Endodontologo 

  1682 Gastroenterologo 

  1684 Hematologo 

  1685 Kardiologo 

  1686 Nefrologo 

  1687 Neonatologo 

    1688 Ortodonto odontologo 

    1689 Ortopedo odontologo 

    1690 Periodontologo 

    1691 Reumatologo 

    1693 Vaikų alergologo 
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    1694 Vaikų endokrinologo 

    1695 Vaikų gastroenterologo 

    1696 Vaikų hematologo 

    1697 Vaikų kardiologo 

    1698 Vaikų nefrologo 

    1699 Vaikų neurologo 

    1700 Vaikų odontologo 

    1701 Vaikų pulmonologo 

    1702 Vaikų reumatologo 

    1703 Vaikų urologo 

    1705 Onkologo chemoterapeuto (vaikams) 

    1706 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 
metų) 

    1707 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 

    1708 Akušerio-ginekologo 

    1709 Alergologo ir klinikinio imunologo 

    1710 Anesteziologo reanimatologo 

    1711 Dermatovenerologo 

    1712 Echoskopuotojo 

    1713 Endoskopuotojo 

    1715 Ftiziatro 

    1716 Infektologo 

    1717 Klinikinio fiziologo 

    1718 Klinikinio toksikologo 

    1719 Kraujagyslių chirurgo 

    1720 Krūtinės chirurgo 

    1721 Koloproktologo 

    1722 Neurochirurgo 

    1723 Neurologo 

    1724 Oftalmologo 

    1726 Onkologo chemoterapeuto 

    1727 Onkologo radioterapeuto 

    1728 Ortopedo traumatologo 

    1729 Otorinolaringologo 

    1730 Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojo 

    1731 Psichiatro 

    1732 Psichoterapeuto 

    1733 Pulmonologo 
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    1734 Radiologo (teikiama suaugusiesiems) 

    1735 Radiologo (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) 

    1736 Širdies chirurgo 

    1737 Urologo 

    1738 Vaikų intensyviosios terapijos 
gydytojo 

    1739 Vaikų ftiziatro 

    1740 Vaikų chirurgo 

    1741 Vaikų ir paauglių psichiatro 

    1742 Vaikų ligų gydytojo 

    1743 Vaikų neurochirurgo 

    1744 Vaikų oftalmologo 

    1745 Vaikų ortopedo traumatologo 

    1815 Burnos chirurgo 

    2748 Veido ir žandikaulių chirurgo 

    3193 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (suaugusiesiems) 

    3194 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (vaikams) 

    3224 Onkologo chemoterapeuto (kai 
konsultacija teikiama vaikams pagal 
tarp įstaigų sudarytas paslaugų 
teikimo sutartis)  

    3225 Onkologo chemoterapeuto (kai 
konsultacija teikiama suaugusiesiems 
pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų 
teikimo sutartis)  

    3226 Onkologo radioterapeuto (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3227 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3228 Dermatovenerologo (kai konsultacija 
teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis) 

    3242 Akušerio ginekologo (kai konsultacija 
teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis) 

    3243 Krūtinės chirurgo (kai konsultacija 
teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis) 

    3244 Otorinolaringologo (kai konsultacija 
teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis) 
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    3245 Urologo (kai konsultacija teikiama 
pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų 
teikimo sutartis) 

  1 Genetikos 
paslaugos 

3397 Gydytojo genetiko konsultacija 

  1  
Tretinio lygio 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugos, 
teikiant 
būtinąją 
pagalbą be 
siuntimo 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

1746 Endokrinologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1747 Endodontologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1748 Gastroenterologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1750 Hematologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1751 Kardiologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1752 Nefrologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1753 Neonatologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

  1754 Ortodonto odontologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1755 Ortopedo odontologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1756 Periodontologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1757 Reumatologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1759 Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1760 Vaikų endokrinologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1761 Vaikų gastroenterologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1762 Vaikų hematologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1763 Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1764 Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1765 Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1766 Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1767 Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1768 Vaikų reumatologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1769 Vaikų urologo (būtinoji pagalba be 
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siuntimo) 

    1771 Onkologo chemoterapeuto (vaikams, 
būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1772 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 
m., būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1773 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1774 Akušerio-ginekologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1775 Alergologo ir klinikinio imunologo 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1776 Anesteziologo reanimatologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1777 Dermatovenerologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1778 Echoskopuotojo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1779 Endoskopuotojo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1780 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1781 Ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1782 Infektologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1783 Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1784 Klinikinio toksikologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1785 Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1786 Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1787 Koloproktologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1788 Neurochirurgo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1789 Neurologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1790 Oftalmologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1791 Onkologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1792 Onkologo chemoterapeuto (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1793 Onkologo radioterapeuto (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 
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    1794 Ortopedo traumatologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1795 Otorinolaringologo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1796 Plastinės ir rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1797 Psichiatro (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1798 Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1799 Pulmonologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1800 Radiologo (teikiama suaugusiems, 
būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1801 Radiologo (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1802 Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1803 Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo) 

    1804 Vaikų intensyviosios terapijos 
gydytojo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1805 Vaikų ftiziatro (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1806 Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1807 Vaikų ir paauglių psichiatro (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1808 Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1809 Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    1810 Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    1811 Vaikų ortopedo traumatologo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    1816 Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2792 Veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

  15 Antrinio lygio 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugos 
(nurodytos 

1624 Logopedo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1625 Endokrinologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1626 Gastroenterologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 
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  profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
atliekamas 
profilaktinis 
sveikatos 
tikrinimas) 

1627 Genetiko (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1628 Hematologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1629 Kardiologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1630 Nefrologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

  1631 Neonatologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1632 Reumatologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1633 Vaikų alergologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1634 Vaikų hematologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1635 Vaikų endokrinologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1636 Vaikų gastroenterologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1637 Vaikų kardiologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1638 Vaikų nefrologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1639 Vaikų neurologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1640 Vaikų pulmonologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1641 Vaikų urologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1642 Vaikų reumatologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1643 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(profilaktinis sveikatos tikrinimas) 

    1644 Akušerio-ginekologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1645 Alergologo ir klinikinio imunologo 
(profilaktinis sveikatos tikrinimas) 

    1646 Chirurgo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1647 Darbo medicinos gydytojo 
(profilaktinis sveikatos tikrinimas) 

    1648 Dermatovenerologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1649 Echoskopuotojo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1650 Endoskopuotojo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 
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    1651 Endodontologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1652 Ftiziatro (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1653 Infektologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1654 Klinikinio toksikologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1655 Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1656 Krūtinės chirurgo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1657 Koloproktologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1658 Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1659 Neurologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1660 Oftalmologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1661 Onkologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1662 Ortopedo traumatologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1663 Otorinolaringologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1664 Psichiatro (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1665 Psichoterapeuto (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1666 Pulmonologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1667 Radiologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1668 Radiologo (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1669 Širdies chirurgo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1670 Urologo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1671 Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1672 Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas) 

    1673 Vaikų ir paauglių psichiatro 
(profilaktinis sveikatos tikrinimas) 

    1674 Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis 
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sveikatos tikrinimas) 

    1675 Vaikų neurochirurgo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1676 Vaikų odontologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1677 Vaikų oftalmologo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1678 Vaikų ortopedo traumatologo 
(profilaktinis sveikatos tikrinimas) 

    1679 Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    1814 Burnos chirurgo (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

    3510 Odontologijos paslauga – 1 danties 
dengimas silantais  

    3511 Odontologijos paslauga – 2 dantų 
dengimas silantais 

    3512 Odontologijos paslauga – 3 dantų 
dengimas silantais 

    3513 Odontologijos paslauga – 4 dantų 
dengimas silantais 

  6 Papildomai 
apmokamos 
paslaugos 

182 Kalbos korekcija 

  187 Ortodontinis aparatas (plokštelė) 

  188 Viena breketų sistema 

    321 Tretinio lygio individualios 
psichoterapijos seansas 

    322 Antrinio lygio individualios 
psichoterapijos seansas 

    323 Grupinis psichoterapijos seansas 

    1498 Individualios psichoterapijos seansas 
(vaikams) 

    1499 Grupinės psichoterapijos seansas 
(vaikams) 

  85 Ilgalaikis 
pacientų, 
sergančių 
lėtinėmis 
ligomis, 
sveikatos 
būklės 
stebėjimas 
(antrinio lygio 
konsultacijos) 

3289 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(ilgalaikis stebėjimas) 

  3291 Akušerio ginekologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  3293 Alergologo ir klinikinio imunologo 
(ilgalaikis stebėjimas) 

  3295 Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas) 

  3297 Dermatovenerologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  3299 Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3301 Hematologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3303 Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) 
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    3305 Krūtinės chirurgo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3307 Neurologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3309 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3310 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
suaugusiesiems) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3312 Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3313 Ortopedo traumatologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3315 Otorinolaringologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3317 Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3319 Urologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3321 Vaikų endokrinologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3323 Vaikų kardiologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3325 Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3327 Vaikų neurologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3329 Vaikų pulmonologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3331 Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3433 Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas) 

  85 Ilgalaikis 
pacientų, 
sergančių 
lėtinėmis 
ligomis, 
sveikatos 
būklės 
stebėjimas 
(tretinio lygio 
konsultacijos) 

3332 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(ilgalaikis stebėjimas) 

  3334 Akušerio ginekologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  3336 Alergologo ir klinikinio imunologo 
(ilgalaikis stebėjimas) 

  3338 Dermatovenerologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  3340 Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas) 

  3342 Hematologo (ilgalaikis stebėjimas) 

  3344 Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas) 

  3346 Krūtinės chirurgo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  3348 Neurologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3350 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis 
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stebėjimas) 

    3351 Onkologo chemoterapeuto (teikiama 
suaugusiesiems) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3353 Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3354 Ortopedo traumatologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3356 Otorinolaringologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3358 Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3360 Urologo (ilgalaikis stebėjimas) 

    3362 Vaikų endokrinologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3364 Vaikų kardiologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3366 Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3368 Vaikų neurologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3370 Vaikų pulmonologo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3372 Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3435 Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas) 

  88 Bendrosios 
praktikos 
slaugytojo 
paslaugos 
(apsilankymai) 

3449 Bendrosios praktikos slaugytojo 

01 04 01 
02 

Gydytojų 
specialistų 
konsultacijoms, 
kai atliekami 
diagnostiniai ir 
(ar) gydomieji 
veiksmai 

1 Gydytojų 
specialistų 
antrinio lygio 
paslaugos 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

2060 Alergologo ir klinikinio imunologo (kai 
atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) 

2700 Echoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 

2701 Endoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) polipektomija) 

2702 Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė) punkcija, ir 
(ar) hormoninis tyrimas) 

2703 Gastroenterologo (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

    2704 Hematologo (kai atliekama kaulų 
čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) 

    2705 Kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis 
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ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių 
standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 

    2706 Nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2707 Reumatologo (kai atliekama sąnario 
ertmės punkcija ir (ar) atramos-
judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) 
odos ir paodžio, raumenų, sąnario 
dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių 
biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) 
imunologinis laboratorinis tyrimas) 

    2708 Vaikų alergologo (kai atliekami odos 
mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti) 

    2709 Vaikų endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) 

    2710 Vaikų gastroenterologo (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis tyrimas, ir (ar) 
mikrobiologinis tyrimas) 

    2711 Vaikų hematologo (kai atliekama 
kaulų čiulpų punkcija 
(trepanobiopsija)) 

    2712 Vaikų kardiologo (kai atliekama 
širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) 

    2713 Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2714 Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 

    2715 Vaikų pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) 

    2716 Vaikų reumatologo (kai atliekama 
sąnario ertmės punkcija ir (ar) 
atramos-judėjimo aparato 
echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, 
raumenų, sąnario dangalų, mažųjų 
seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) 
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elektromiografija, ir (ar) imunologinis 
laboratorinis tyrimas) 

    2717 Vaikų urologo konsultacija (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis 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) 

    2718 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) 
odos bei poodžio ultragarsinis 
tyrimas) 

    2719 Infektologo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2720 Neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) 

    2721 Neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 

    2722 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 
punkcija (trepanobiopsija)) 

    2723 Psichiatro (kai atliekamas pirminis 
psichologinis ištyrimas) 

    2724 Pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) 

    2725 Vaikų ir paauglių psichiatro (kai 
atliekamas pirminis psichologinis 
ištyrimas) 

    2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2727 Vaikų neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) 

    2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2729 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas 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) 
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    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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2731 Burnos chirurgo (kai atliekama 
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) 

    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) 

    2733 Koloproktologo (kai atliekama 
transrektalinis endoskopinis tyrimas 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) 

    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) 

    2735 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija 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, ir (ar) polipektomija) 

    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, ir (ar) akių tyrimas 
ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė 
perimetrija, ir (ar) refrakcijos 
nustatymas cikloplegijoje ir parenkami 
akiniai) 

    2737 Ortopedo traumatologo (kai atliekama 
amputacija ir (ar) bigės suformavimas, 
ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir 
(ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 
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rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija 
ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) 
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) 
ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) 
imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį 
tvarstį, ir (ar) svetimkūnio 
pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių 
dėl išorinės fiksacijos aparato, 
perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato 
suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario 
ultragarsinis tyrimas) 

    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, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų 
kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir 
(ar) otoakustinės emisijos tyrimas 
(OAE), ir (ar) neurootometrinis 
tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir 
(ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) 
akustinis balso lauko ištyrimas) 

    2739 Urologo konsultacija (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
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) 

    2740 Vaikų 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) 

    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) 

    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) 
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polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) 

    2743 Anesteziologo reanimatologo (kai 
atliekama bendrinė arba spinalinė 
nejautra) 

    2744 Vaikų intensyviosios terapijos 
gydytojo (kai atliekama bendrinė arba 
spinalinė nejautra, išskyrus 
odontologines paslaugas) 

    2745 Oftalmologo (kai atliekamas argoninio 
lazerio koaguliacijos seansas) 

    2746 Oftalmologo (kai atliekamas YAG 
lazerio fotokoaguliacijos seansas) 

    2747 Oftalmologo (kai atliekama 
fluorescencinė angiografija) 

    3191 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (kai paciento konsultacijos 
metu paskiriamas (keičiamas) ir 
atliekamas vienos rūšies procedūrų – 
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo 
ar ergoterapijos – kursas 
(suaugusiesiems) 

    3192 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (kai paciento konsultacijos 
metu paskiriamas (keičiamas) ir 
atliekamas vienos rūšies procedūrų – 
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo 
ar ergoterapijos – kursas (vaikams) 

  1 Gydytojų 
specialistų 
tretinio lygio 
paslaugos 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

2072 Alergologo ir klinikinio imunologo (kai 
atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) 

  2749 Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) 

  2750 Gastroenterologo (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

  2751 Hematologo (kai atliekama kaulų 
čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) 

    2752 Kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis 
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių 
standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 

    2753 Nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2754 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 



 36 

punkcija (trepanobiopsija)) 

    2755 Pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) 

    2756 Reumatologo (kai atliekama sąnario 
ertmės punkcija ir (ar) atramos-
judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) 
odos ir paodžio, raumenų, sąnario 
dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių 
biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) 
imunologinis laboratorinis tyrimas) 

    2757 Vaikų alergologo (kai atliekami odos 
mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti) 

    2758 Vaikų endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) 

    2759 Vaikų gastroenterologo (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis tyrimas, ir (ar) 
mikrobiologinis tyrimas) 

    2760 Vaikų hematologo (kai atliekama 
kaulų čiulpų punkcija 
(trepanobiopsija)) 

    2761 Vaikų kardiologo (kai atliekama 
širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) 

    2762 Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2763 Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 

    2764 Vaikų pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) 

    2765 Vaikų reumatologo (kai atliekama 
sąnario ertmės punkcija ir (ar) 
atramos-judėjimo aparato 
echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, 
raumenų, sąnario dangalų, mažųjų 
seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) 
elektromiografija, ir (ar) imunologinis 
laboratorinis tyrimas) 
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    2766 Radiologo (kai atliekama biopsija ir 
(ar) aspiracinė punkcija) 

    2767 Endoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) polipektomija) 

    2768 Echoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 

    2769 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė programinė 
dermatoskopija, ir (ar) odos bei 
poodžio ultragarsinis tyrimas) 

    2770 Infektologo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2771 Neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) 

    2772 Neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 

    2773 Psichiatro (kai atliekamas pirminis 
psichologinis ištyrimas) 

    2774 Vaikų ir paauglių psichiatro (kai 
atliekamas pirminis psichologinis 
ištyrimas) 

    2775 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2776 Vaikų neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) 

    2777 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

    2778 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas 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) 

    2779 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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) 

    2780 Burnos chirurgo (kai atliekama 
ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) 
ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, 
ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) 
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drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) 
ligacija) 

    2781 Koloproktologo (kai atliekama 
transrektalinis endoskopinis tyrimas 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) 

    2782 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) 

    2783 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija 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, ir (ar) polipektomija) 

    2784 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, ir (ar) akių tyrimas 
ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė 
perimetrija, ir (ar) refrakcijos 
nustatymas cikloplegijoje ir parenkami 
akiniai) 

    2785 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) sąnario punkcija, ir (ar) 
imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį 
tvarstį, ir (ar) svetimkūnio 
pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių 
dėl išorinės fiksacijos aparato, 
perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato 
suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario 
ultragarsinis tyrimas) 

    2786 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, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų 
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kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir 
(ar) otoakustinės emisijos tyrimas 
(OAE), ir (ar) neurootometrinis 
tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir 
(ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) 
akustinis balso lauko ištyrimas) 

    2787 Urologo konsultacija (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
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) 

    2788 Vaikų 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) 

    2789 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) 

    2790 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) 
polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) 

    2791 Vaikų urologo konsultacija (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis 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) 

    3195 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (kai paciento konsultacijos 
metu paskiriamas (keičiamas) ir 
atliekamas vienos rūšies procedūrų – 
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo 
ar ergoterapijos – kursas 
(suaugusiesiems) 

    3196 Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (kai paciento konsultacijos 
metu paskiriamas (keičiamas) ir 
atliekamas vienos rūšies procedūrų – 
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo 
ar ergoterapijos – kursas (vaikams) 
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    3229 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 
punkcija (trepanobiopsija) (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3230 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas 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) (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3231 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė programinė 
dermatoskopija, ir (ar) odos bei 
poodžio ultragarsinis tyrimas) (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3246 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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (kai konsultacija teikiama 
pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų 
teikimo sutartis) 

    3247 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, 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, ir (ar) polipektomija) (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis)  

    3248 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, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
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(BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų 
kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir 
(ar) otoakustinės emisijos tyrimas 
(OAE), ir (ar) neurootometrinis 
tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir 
(ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) 
akustinis balso lauko ištyrimas) (kai 
konsultacija teikiama pagal tarp 
įstaigų sudarytas paslaugų teikimo 
sutartis) 

    3249 Urologo (kai atliekamas echoskopinis 
ir (ar) endoskopinis 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 (kai konsultacija 
teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas 
paslaugų teikimo sutartis) 

  1 Genetikos 
paslaugos 

3398 Gydytojo genetiko konsultacija, kai 
atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas 
(-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamą Pirmąjį genetinių 
tyrimų sąrašą 

    3399 Gydytojo genetiko konsultacija, kai 
atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas 
(-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamą Antrąjį genetinių 
tyrimų sąrašą 

    3400 Gydytojo genetiko konsultacija, kai 
atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) 
neinvazinis (-iai) genetinis (-iai) 
tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamą Trečiąjį genetinių 
tyrimų sąrašą 

    3401 Gydytojo akušerio ginekologo 
konsultacija, kai atliekamas (-i) 
prenatalinis (-iai) neinvazinis (-iai) 
genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas 
(-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro tvirtinamą Trečiąjį 
genetinių tyrimų sąrašą 

    3402 Gydytojo genetiko konsultacija, kai 
atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) 
vaisiaus audinių genetinis (-iai) 
tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamą Ketvirtąjį genetinių 
tyrimų sąrašą 

  1 Priklausomybė
s ligų gydymo 
paslaugos 

3454 Pakaitinio gydymo paslauga 

  3455 Pakaitinio gydymo paslauga, kai 
pacientas praėjusį mėnesį buvo 
gydytas metadonu mažiau nei 15 
kalendorinių dienų 
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  3456 Pakaitinio gydymo efektyvumo 
įvertinimo paslauga 

  3457 Pakaitinio gydymo efektyvumo 
įvertinimo paslauga, kai pacientas 
praėjusį mėnesį psichikos sveikatos 
centre buvo gydytas metadonu 
mažiau nei 15 kalendorinių dienų 

  3491 Gydytojo psichiatro, teikiančio 
priklausomybės ligų gydymo 
paslaugas (kai atliekamas pirminis 
psichologinis ištyrimas) 

  3492 Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, 
teikiančio priklausomybės ligų 
gydymo paslaugas (kai atliekamas 
pirminis psichologinis ištyrimas) 

  1 Gydytojų 
specialistų 
konsultacijos, į 
kurias 
įeina ir 
paciento, 
sergančio 
lėtine liga, 
mokymas 

3458 Gydytojo kardiologo ir slaugytojo 
konsultacija, į kurią įeina ir paciento, 
sergančio širdies nepakankamumu, 
mokymas 
 

  3502 Gydytojo kardiologo ir slaugytojo 
konsultacija, į kurią įeina ir paciento, 
sergančio širdies nepakankamumu, 
mokymas bei išsamus paciento 
ištyrimas 

  1 Odontologijos 
paslaugos 

3463 Gydytojo vaikų odontologo išplėstinė 
konsultacija 

  1 Radiologijos 
paslaugos, kai 
atliekami 
branduolinės 
medicinos 
tyrimai 

3464 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas 

    3467 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant MIBI 

    3468 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
inkstų dinaminės scintigrafijos tyrimas 

    3469 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant I-131 
natrio jodidą 

    3470 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant HSA 
nanokoloidą 

    3471 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant 
somatostatino analogą 

    3472 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant jodo 
I-123 MIBG D 

    3473 Radiologo konsultacija, kai atliekamas 
scintigrafijos tyrimas, naudojant 
monokloninius antikūnus 

  1 Radiologo ar 3474 Radiologo konsultacija, kai taikomas 
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onkologo 
radioterapeuto 
konsultacijos, 
kai taikomas 
gydymas 
radiofarmakolo
giniu preparatu 

gydymas I-131 natrio jodidu 

  3475 Onkologo radioterapeuto konsultacija, 
kai taikomas gydymas I-131 natrio 
jodidu 

  3476 Radiologo konsultacija, kai taikomas 
gydymas stroncio Sr-89 chloridu 

  3477 Onkologo radioterapeuto konsultacija, 
kai taikomas gydymas stroncio Sr-89 
chloridu 

  1 Kitos gydytojų 
specialistų 
paslaugos 

3493 Gydytojo pulmonologo arba vaikų 
pulmonologo konsultacija, kai 
atliekami bakteriologiniai 
tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio 
skystoje BACTEC MIGT terpėje 
tyrimas) 

  3500 Gydytojo nefrologo ar gydytojo vaikų 
nefrologo konsultacija, kai atliekama 
peritonine dialize gydomų pacientų 
stebėsena 

  3501 Slaugos specialisto konsultacija, 
teikiama namuose pacientams, 
gydomiems peritonine dialize 

  1 Pagalbinio 
apvaisinimo 
paslaugos 

3503 Akušerio ginekologo konsultacija, 
teikiama moterims dėl pagalbinio 
apvaisinimo 

  3504 Akušerio ginekologo konsultacija, 
teikiama vyrams dėl pagalbinio 
apvaisinimo 

  3505 Akušerio ginekologo konsultacija, kai 
taikoma kontroliuojamoji kiaušidžių 
stimuliacija 

  1 Tretinio lygio 
ambulatorinės 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugos, 
teikiant 
būtinąją 
pagalbą be 
siuntimo 
(nurodytos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojo 
konsultacijos) 

2793 Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

2794 Gastroenterologo (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

2795 Hematologo (kai atliekama kaulų 
čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

2796 Kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis 
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių 
standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 
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    2797 Nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2798 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 
punkcija (trepanobiopsija) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2799 Pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2800 Reumatologo (kai atliekama sąnario 
ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2801 Vaikų alergologo (kai atliekami odos 
mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2802 Vaikų endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2803 Vaikų gastroenterologo (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis tyrimas, ir (ar) 
mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2804 Vaikų hematologo (kai atliekama 
kaulų čiulpų punkcija 
(trepanobiopsija)) (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    2805 Vaikų kardiologo (kai atliekama 
širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2806 Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų 
echoskopija ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2807 Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai) (būtinoji pagalba be siuntimo) 

    2808 Vaikų pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
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reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2809 Vaikų reumatologo (kai atliekama 
sąnario ertmės punkcija) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2811 Endoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) polipektomija) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2812 Echoskopuotojo (kai atliekama 
biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    2813 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) 
odos bei poodžio ultragarsinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2814 Infektologo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2815 Neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2816 Neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    2817 Psichiatro (kai atliekamas pirminis 
psichologinis ištyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2818 Vaikų ir paauglių psichiatro (kai 
atliekamas pirminis psichologinis 
ištyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2819 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2820 Vaikų neurochirurgo (kai atliekama 
elektroencefalograma) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2821 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2822 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas 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) 
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ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2823 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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2824 Burnos chirurgo (kai atliekama 
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) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2825 Koloproktologo (kai atliekama 
transrektalinis endoskopinis tyrimas 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) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2826 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) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2827 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija 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, ir (ar) polipektomija) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2828 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, ir (ar) akių 
tyrimas ultragarsu, ir (ar) 
kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 
refrakcijos nustatymas cikloplegijoje 
ir parenkami akiniai) (būtinoji pagalba 
be siuntimo) 

    2829 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 
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(ar) biopsija ir jos medžiagos 
ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 
incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario 
punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant 
gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) 
svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) 
žaizdų, atsiradusių dėl išorinės 
fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) 
vaistinio preparato suleidimas į 
sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis 
tyrimas) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2830 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, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(BERA), ir (ar) regos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos 
tyrimas (OAE), ir (ar) 
neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 
videonistagmografija, ir (ar) vaizdo 
laringostroboskopija, ir (ar) akustinis 
balso lauko ištyrimas) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2831 Urologo konsultacija (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis 
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) (būtinoji pagalba be 
siuntimo) 

    2832 Vaikų 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) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    2833 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) (būtinoji 
pagalba be siuntimo) 

    2834 Vaikų ortopedo traumatologo (kai 
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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) 
polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) 
(būtinoji pagalba be siuntimo) 

    2835 Vaikų urologo konsultacija (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis 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) 

  85 Ilgalaikis 
pacientų, 
sergančių 
lėtinėmis 
ligomis, 
sveikatos 
būklės 
stebėjimas 
(antrinio lygio 
konsultacijos) 

3290 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas, 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) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3292 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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) 

    3294 Alergologo, klinikinio imunologo (kai 
atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3296 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) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3298 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) 
odos bei poodžio ultragarsinis 
tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) 
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    3300 Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3302 Hematologo (kai atliekama kaulų 
čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3304 Kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloegometrija, ir 
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis 
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių 
standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3306 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, 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, ir (ar) polipektomija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3308 Neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3311 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 
punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3314 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) sąnario 
punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant 
gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) 
svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) 
žaizdų, atsiradusių dėl išorinės 
fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) 
vaistinio preparato suleidimas į 
sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis 
tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) 

    3316 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 
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(ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 
incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 
polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(BERA), ir (ar) regos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos 
tyrimas (OAE), ir (ar) 
neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 
videonistagmografija, ir (ar) vaizdo 
laringostroboskopija, ir (ar) akustinis 
balso lauko ištyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3318 Pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3320 Urologo (kai atliekamas echoskopinis 
ir (ar) endoskopinis 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) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3322 Vaikų endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3324 Vaikų kardiologo (kai atliekama 
širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3326 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3328 Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3330 Vaikų pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3434 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija 
ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 
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rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) 
biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 
incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių 
tyrimas ultragarsu, ir (ar) 
kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 
refrakcijos nustatymas cikloplegijoje 
ir parenkami akiniai) (ilgalaikis 
stebėjimas) 
 

  85 Ilgalaikis 
pacientų, 
sergančių 
lėtinėmis 
ligomis, 
sveikatos 
būklės 
stebėjimas 
(tretinio lygio 
konsultacijos) 

3333 Abdominalinės chirurgijos gydytojo 
(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 
echoskopinis tyrimas, 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) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

3335 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, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) 

3337 Alergologo, klinikinio imunologo (kai 
atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3339 Dermatovenerologo (kai atliekami 
odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 
mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) 
skaitmeninė programinė 
dermatoskopija, ir (ar) odos bei 
poodžio ultragarsinis tyrimas) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3341 Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3343 Hematologo (kai atliekama kaulų 
čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3345 Kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis 
ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 
Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių 
standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 
(ilgalaikis stebėjimas) 
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    3347 Krūtinės chirurgo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, 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, ir (ar) polipektomija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3349 Neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3352 Onkologo chemoterapeuto (kai 
atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų 
punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3355 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) sąnario 
punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant 
gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) 
svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) 
žaizdų, atsiradusių dėl išorinės 
fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) 
vaistinio preparato suleidimas į 
sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis 
tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas) 

    3357 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, ir (ar) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(BERA), ir (ar) regos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos 
tyrimas (OAE), ir (ar) 
neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 
videonistagmografija, ir (ar) vaizdo 
laringostroboskopija, ir (ar) akustinis 
balso lauko ištyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3359 Pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (ilgalaikis 



 53 

stebėjimas) 

    3361 Urologo (kai atliekamas echoskopinis 
ir (ar) endoskopinis 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) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3363 Vaikų endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 
(ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir 
(ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3365 Vaikų kardiologo (kai atliekama 
širdies echoskopija ir (ar) 
veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3367 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3369 Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) 
ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 
tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 
(ilgalaikis stebėjimas) 

    3371 Vaikų pulmonologo (kai atliekama 
bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės 
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 
reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

    3436 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, ir (ar) akių 
tyrimas ultragarsu, ir (ar) 
kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 
refrakcijos nustatymas cikloplegijoje 
ir parenkami akiniai) (ilgalaikis 
stebėjimas) 

  86 Visuotinis 
naujagimių 
tikrinimas 

3403 Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl 
fenilketonurijos, įgimtos hipotirozės, 
galaktozemijos ir įgimtos antinksčių 
hiperplazijos (adrenogenitalinio 
sindromo) 

01 04 02 Dienos 
stacionaro 
paslaugoms 

3 Dienos 
stacionaro 
paslaugos 

166 Nėštumo patologija 

169 Dermatovenerologija 

170 Ortopedija traumatologija 

    338 Suaugusiųjų psichiatrija 
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    903 Neurolitinė procedūra 

    904 Gydomoji vienmomentinė procedūra 

    905 Gydomoji ilgalaikė procedūra 

    1497 Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos 
stacionaro paslaugos (vaikų ir 
paauglių psichiatrija II A) 

    1812 Hematologija 

    2054 Vaikų onkohematologijos dienos 
stacionaro paslauga 

    2836 Onkologija 

    2837 Onkologija chemoterapija 

    3071 Hematologija su kraujo komponentų 
transfuzija 

    3072 Vidaus ligos 

    3149 2D spindulinė terapija 

    3150 Paruošimas 3D konforminei 
spindulinei terapijai 

    3151 3D konforminės spindulinės terapijos 
procedūra 

    3152 Paruošimas moduliuojamo 
intensyvumo spindulinei terapijai 

    3153 Moduliuojamo intensyvumo 
spindulinės terapijos procedūra 

    3210 Diagnostika ir (ar) gydymas 
alergologijos ir klinikinės imunologijos 
dienos stacionare 

    3211 Papildomas paciento apsilankymas 
alergologijos ir klinikinės imunologijos 
dienos stacionare 

    3251 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos antrinio lygio 
ambulatorinių paslaugų kompleksai 
(Vaiko raida 2A) 

    3252 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos antrinio lygio 
ambulatorinių paslaugų kompleksai 
(Vaiko raida 2B) 

    3253 Vaikų ligos 

    3419 
 

Kataraktos operacija, atliekama 
ekstrakapsulinės kataraktos 
ekstrakcijos ar fakoemulsifikacijos 
metodais 

    3437 
 

Koronarografija ir (be) 
ventrikulografija (-os) 

    3438 
 

Frakcijinis vainikinių arterijų 
kraujotakos rezervo tyrimas 

    3439 
 

Intravaskulinis ultragarsinis vainikinių 
arterijų tyrimas 
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    3440 
 

Endomiokardo biopsija 

    3441 
 

Pulmoangiografija 

    3442 
 

Širdies ertmių manometrija ir 
oksigenometrija 

    3443 
 

Paprasta perkutaninė koronarinė 
intervencija 

    3444 Sudėtinga perkutaninė koronarinė 
intervencija 

    3461 Brachiterapija, kai naudojamas iridžio 
šaltinis 

    3462 Brachiterapija, kai naudojamas 
kobalto šaltinis 

    3465 Oftalmologijos dienos stacionaro 
paslauga, kai į užpakalinę akies 
kamerą suleidžiamas vaistinis 
preparatas 

    3466 Oftalmologijos dienos stacionaro 
paslauga, kai į užpakalinę akies 
kamerą suleidžiamas centralizuotai 
apmokamas vaistinis preparatas 

    3487 Vaikų hematologija, kai atliekama 
kraujo komponentų transfuzija 

    3506 Pagalbinis apvaisinimas ne moters 
kūne savaiminio apvaisinimo būdu 
(IVF) arba atliekant intracitoplazminę 
spermatozoido injekciją (ICSI) 

    3507 Vyriškų lytinių ląstelių paėmimas iš 
sėklidžių ir jų apdorojimas (TESA) 

    3508 Intracitoplazminė spermatozoido 
injekcija (ICSI), kai naudojamos 
lytinių ląstelių banke saugomos 
moteriškos lytinės ląstelės 

    3509 Lytinių ląstelių banke saugomų 
embrionų paruošimas ir perkėlimas į 
moters kūną 

    3514 Pagalbinis apvaisinimas ne moters 
kūne savaiminio apvaisinimo būdu 
(IVF) arba atliekant intracitoplazminę 
spermatozoido injekciją (ICSI), kai 
kiaušidžių punkcijos metu 
negaunama kokybiškų moteriškų 
lytinių ląstelių 

    3515 Pagalbinis apvaisinimas ne moters 
kūne savaiminio apvaisinimo būdu 
(IVF) arba atliekant intracitoplazminę 
spermatozoido injekciją (ICSI), kai 
negaunama embrionų arba gautas 
embrionas in vitro (mėgintuvėlyje) 
nesivysto 

01 04 04 Priėmimo- 59 Priėmimo- 3516 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
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skubiosios 
pagalbos 
skyriaus 
paslaugoms 

skubiosios 
pagalbos 
paslaugos, 
teikiamos 
stacionarinių 
ASPĮ 
priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
skyriuose 

paslauga I 

3517 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga II 

3518 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga III 

3519 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga IV 

3520 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga V 

3521 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga VI 

3522 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga VII 

 
   

3523 Priėmimo-skubiosios pagalbos 
paslauga VIII 

01 04 05 Stebėjimo 
paslaugoms 

73 Stebėjimo 
paslaugos 
suaugusie-
siems 

2838 Stebėjimo paslauga 
(suaugusiesiems) 

73 Stebėjimo 
paslaugos 
vaikams 

2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 

01 04 06 NETEKO GALIOS: 
2017 04 04 įsakymu Nr. 1K-83 (nuo 2017 04 06) 
(TAR, 2017, Nr. 2017-05634) 

01 04 07 Ambulatorinės 
chirurgijos 
paslaugoms 

84 Ambulatorinės 
chirurgijos 
paslaugos 

3238 Ambulatorinė chirurgija I 

3239 Ambulatorinė chirurgija II 

3240 Ambulatorinė chirurgija III 

3495 Ambulatorinė chirurgija IV 

01 05 Stacionarinėms 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugoms 

    

01 05 01 Aktyviojo gydymo 
paslaugoms 

68 Stacionarinės 
paslaugos 
asmenims, 
slaugantiems 
vaikus 

3146 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant 
aktyvų gydymą 

01 05 02 Ilgalaikio gydymo 
paslaugoms 

65 Stacionarinės 
paslaugos 
suaugusiesiem
s, jei atliekama 
operacija 
(ilgalaikis 
gydymas) 

2443 Ftiziochirurgija 
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  66 Stacionarinės 
paslaugos 
suaugusiesiem
s (ilgalaikis 
gydymas) 

2444 Sergančiųjų psichikos ligomis 
ilgalaikis gydymas 

   2445 Specialioji psichiatrija (suaugusiųjų) 

   2446 Tuberkuliozė I-2 

   2447 Tuberkuliozė II-1 

    2448 Tuberkuliozė II-2 

    2449 Tuberkuliozė II-3 

    2450 Tuberkuliozė II-4 

  66 Stacionarinės 
paslaugos 
vaikams 
(ilgalaikis 
gydymas) 

2451 Tuberkuliozė I-1 (vaikų) 

   3073 Specialioji psichiatrija (vaikų ir 
paauglių) 

  81 Paslaugos 
asmenims, 
slaugantiems 
vaikus 
(ilgalaikio 
gydymo, 
slaugos, 
paliatyvios 
pagalbos 
profiliai) 

3147 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant 
ilgalaikį gydymą 

01 06 Brangiesiems 
tyrimams ir 
procedūroms 

    

01 06 01 Paprastosios 
hemodializės 
procedūroms 

5 Brangiosios 
procedūros 

1925 Paprastoji hemodializė 
(ambulatorinėmis sąlygomis) 

   3182 Paprastoji hemodializė, taikant 
ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą 

01 06 02 Kompiuterinės 
tomografijos 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

317 Kompiuterinė tomografija, atliekama 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3177 Kompiuterinė tomografija, atliekama 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 
gydymą 

3232 Kompiuterinė tomografija (kai 
teikiama teleradiologijos paslauga), 
atliekama ambulatorinėmis sąlygomis 

3233 Kompiuterinė tomografija (kai 
teikiama teleradiologijos paslauga), 
atliekama taikant ilgalaikį ir (ar) 
reabilitacinį gydymą 

3422 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė 
tomografija, atliekama 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3423 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė 
tomografija, atliekama taikant ilgalaikį 
ir (ar) reabilitacinį gydymą 

3424 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė 
tomografija (kai teikiama 
teleradiologijos paslauga), atliekama 
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ambulatorinėmis sąlygomis 
 

 

  3425 Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė 
tomografija (kai teikiama 
teleradiologijos paslauga), atliekama 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 
gydymą 

01 06 14 Radionuklidinės 
kompiuterinės 
tomografijos 
tyrimams, kai 
naudojami 
radiofarmakologini
ai preparatai 

4 Brangieji 
tyrimai 

3478 Radionuklidinės kompiuterinės 
tomografijos tyrimas, kai naudojamas 
MIBI 

3479 Radionuklidinės kompiuterinės 
tomografijos tyrimas, kai naudojamas 
HSA nanokoloidas 

3480 Radionuklidinės kompiuterinės 
tomografijos tyrimas, kai naudojamas 
HM-PAO 

3481 Radionuklidinės kompiuterinės 
tomografijos tyrimas, kai naudojamas 
jodo I-123 MIBG D 

3482 Radionuklidinės kompiuterinės 
tomografijos tyrimas, kai naudojamas 
jodo I-123 jofluponas 

01 06 03 Kompiuterinės 
tomografijos 
angiografijos 
procedūroms 

5 Brangiosios 
procedūros 

2044 Kompiuterinės tomografijos 
angiografija (ambulatorinė paslauga) 

    3183 Kompiuterinės tomografijos 
angiografija, taikant ilgalaikį ir (ar) 
reabilitacinį gydymą 

01 06 04 Hiperbarinės 
oksigenacijos 
procedūroms 

5 Brangiosios 
procedūros 

309 Hiperbarinė oksigenacija 
(ambulatorinėmis sąlygomis) 

   3180 Hiperbarinė oksigenacija, taikant 
ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą 

01 06 05 Gydomosios 
kraujo 
gravitacinės 
chirurgijos 
procedūroms 

5 Brangiosios 
procedūros 

311 Gydomoji kraujo gravitacinė chirurgija 
(ambulatorinėmis sąlygomis) 

  3181 Gydomoji kraujo gravitacinė 
chirurgija, taikant ilgalaikį ir (ar) 
reabilitacinį gydymą 

01 06 06 Magnetinio 
rezonanso 
tomografijos (iki 
1 teslos 
magnetinio lauko 
stiprumo) 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

2696 Magnetinio rezonanso tomografija (iki 
1 teslos magnetinio lauko stiprumo) 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3178 Magnetinio rezonanso tomografija (iki 
1 teslos magnetinio lauko stiprumo), 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 
gydymą 

3234 Magnetinio rezonanso tomografija – 
iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo 
(kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), atliekama 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3235 Magnetinio rezonanso tomografija – 
iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo 
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(kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), taikant ilgalaikį ir (ar) 
reabilitacinį gydymą 

01 06 07 Magnetinio 
rezonanso 
tomografijos (1 
teslos ir daugiau 
magnetinio lauko 
stiprumo) 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

2697 Magnetinio rezonanso tomografija – 
1 teslos ir daugiau magnetinio lauko 
stiprumo, atliekama ambulatorinėmis 
sąlygomis 

3179 Magnetinio rezonanso tomografija – 
1 teslos ir daugiau magnetinio lauko 
stiprumo, atliekama taikant ilgalaikį ir 
(ar) reabilitacinį gydymą 

3236 Magnetinio rezonanso tomografija – 
1 teslos ir daugiau magnetinio lauko 
stiprumo (kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), atliekama 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3237 Magnetinio rezonanso tomografija – 
1 teslos ir daugiau magnetinio lauko 
stiprumo (kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), atliekama taikant ilgalaikį 
ir (ar) reabilitacinį gydymą 

 

 

  3426 Daugiafazė kontrastinė magnetinio 
rezonanso tomografija – 1 teslos ir 
daugiau magnetinio lauko stiprumo, 
atliekama ambulatorinėmis sąlygomis 

3427 Daugiafazė kontrastinė magnetinio 
rezonanso tomografija – 1 teslos ir 
daugiau magnetinio lauko stiprumo, 
atliekama taikant ilgalaikį ir (ar) 
reabilitacinį gydymą 

3428 Daugiafazė kontrastinė magnetinio 
rezonanso tomografija – 1 teslos ir 
daugiau magnetinio lauko stiprumo 
(kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), atliekama 
ambulatorinėmis sąlygomis 

3429 Daugiafazė kontrastinė magnetinio 
rezonanso tomografija – 1 teslos ir 
daugiau magnetinio lauko stiprumo 
(kai teikiama teleradiologijos 
paslauga), atliekama taikant ilgalaikį 
ir (ar) reabilitacinį gydymą 

01 06 08 Magnetinio 
rezonanso 
angiografijos 
procedūroms 

5 Brangiosios 
procedūros 

2045 Magnetinio rezonanso angiografija 
(ambulatorinė paslauga) 

    3184 Magnetinio rezonanso angiografija, 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 
gydymą 

01 06 09 Hematologijos 
brangiesiems 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

2952 Pirminis imunotipavimo tyrimas 

   2953 Pakartotinis imunotipavimo tyrimas 

   2954 Genetinis tyrimas 
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    2955 Kraujo krešėjimo veiksnių tyrimas 

01 06 10 Pozitronų 
emisijos 
tomografijos 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

3203 Pozitronų emisijos tomografijos 
tyrimas 

01 06 11 Hepatito C 
diagnostikos 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

3404 Hepatito C viruso genotipo nustatymo 
tyrimas 

3405 Kiekybinis hepatito C viruso RNR 
nustatymo tyrimas 

01 06 12 Žmogaus 
imunodeficito 
viruso ligos 
stebėsenos 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

3406 Žmogaus imunodeficito viruso 
plazmos RNR nustatymo tyrimas 

3407 CD4 ląstelių kiekio nustatymo tyrimas 

3408 Viruso jautrumo vaistams/genotipo 
nustatymo tyrimas 

3409 HLA-B5701 nustatymo tyrimas 

01 06 13 Genetiniams 
tyrimams 

4 Brangieji 
tyrimai 

3410 Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamo Brangiųjų 
genetinių tyrimų sąrašo pirmąją 
grupę 

3411 Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamo Brangiųjų 
genetinių tyrimų sąrašo antrąją grupę 

3412 Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamo Brangiųjų 
genetinių tyrimų sąrašo trečiąją grupę 

3524 Genetinis tyrimas, įtrauktas į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamo Brangiųjų 
genetinių tyrimų sąrašo ketvirtąją 
grupę 

03 Medicininei 
reabilitacijai ir 
sanatoriniam 
gydymui 

    

03 01 Suaugusiųjų 
medicininei 
reabilitacijai 

8 Ambulatorinės 
reabilitacijos 
paslaugos 
suaugusiesiem
s 

2895 Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-
atramos aparato pažeidimai, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 12 dienų) 

    2901 Ambulatorinė reabilitacija I: 
endokrininės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 12 
dienų) 

    2906 Ambulatorinė reabilitacija I: psichikos 
ir elgesio sutrikimai, II reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 12 
dienų) 

    2913 Ambulatorinė reabilitacija I: 
jonizuojančiosios spinduliuotės 
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poveikis, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 12 dienų) 

    3037 Ambulatorinė reabilitacija II: nervų 
sistemos ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 14 
dienų) 

    3038 Ambulatorinė reabilitacija II: 
judamojo-atramos aparato 
pažeidimai, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 14 dienų) 

    3039 Ambulatorinė reabilitacija I: 
kraujotakos sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 10 dienų) 

    3040 Ambulatorinė reabilitacija II 
kraujotakos sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 14 dienų) 

    3041 Ambulatorinė reabilitacija I: 
kvėpavimo sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 10 dienų) 

    3042 Ambulatorinė reabilitacija II: 
kvėpavimo sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 14 dienų) 

    3043 Ambulatorinė reabilitacija II: 
endokrininės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 14 
dienų) 

    3044 Ambulatorinė reabilitacija I: 
virškinimo sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 10 dienų) 

    3045 Ambulatorinė reabilitacija II: 
virškinimo sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 14 dienų) 

    3046 Ambulatorinė reabilitacija I: inkstų 
ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 10 dienų) 

    3047 Ambulatorinė reabilitacija II: inkstų 
ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 12 dienų) 

    3048 Ambulatorinė reabilitacija I: ausų, 
nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 10 
dienų) 

    3049 Ambulatorinė reabilitacija II: ausų, 
nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 14 
dienų) 

    3050 Ambulatorinė reabilitacija I: akių 
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ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 10 dienų) 

    3051 Ambulatorinė reabilitacija II: akių 
ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 14 dienų) 

    3052 Ambulatorinė reabilitacija II: 
ginekologinės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 14 
dienų) 

    3053 Ambulatorinė reabilitacija II: odos 
ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 14 dienų) 

  8 Palaikomosios 
reabilitacijos 
paslaugos 
namuose 

3054 Palaikomoji reabilitacija namuose dėl 
nervų sistemos ligų suaugusiesiems 

  8 Reabilitacijos 
III paslaugos 
suaugusiesiem
s 

944 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 100 dienų) 

    945 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 70 dienų) 

    947 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 45 dienos) 

    949 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 30 dienų) 

    951 Reabilitacija III: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 30 dienų) 

    2929 Pakartotinė reabilitacija: nervų 
sistemos ligos (reabilitacija III) 

    2930 Pakartotinė reabilitacija: judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacija III) 

    3056 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 54 dienos) 

    3057 Reabilitacija III: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 40 dienų) 

    3058 Reabilitacija III: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 24 dienos) 

    3059 Reabilitacija III: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 18 dienų) 

    3060 Reabilitacija III: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 12 dienų) 

  8 Reabilitacijos II 
paslaugos 
suaugusiesiem
s 

937 Reabilitacija II: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 40 dienų) 

   

   939 Reabilitacija II: nervų sistemos ligos 
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(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    941 Reabilitacija II: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 24 dienos) 

    1025 Pakartotinė reabilitacija: akių ligos 
(reabilitacija II) 

    1026 Pakartotinė reabilitacija: ausų, 
nosies, gerklės ligos (reabilitacija II) 

    2937 Reabilitacija II: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 20 dienų) 

    2938 Reabilitacija II: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 16 dienų) 

    2939 Reabilitacija II: virškinimo sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

    2940 Reabilitacija II: inkstų ligos 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

    2941 Reabilitacija II: kraujotakos sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų) 

    2943 Reabilitacija II: kraujotakos sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų) 

    2944 Pakartotinė reabilitacija: nervų 
sistemos ligos (reabilitacija II) 

    2945 Pakartotinė reabilitacija: judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacija II) 

    3061 Reabilitacija II: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 32 dienos) 

    3062 Reabilitacija II: nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 20 dienos) 

    3063 Reabilitacija II: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė 18 dienų) 

    3064 Reabilitacija II: kraujotakos sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3065 Reabilitacija II: kraujotakos sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 12 dienų) 

    3066 Reabilitacija II: ginekologinės ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3067 Reabilitacija II: akių ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3068 Reabilitacija II: ausų, nosies, gerklės 
ligos (reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3069 Reabilitacija II: endokrininės ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3070 Reabilitacija II: kvėpavimo sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 18 dienų) 



 64 

  8 Palaikomosios 
reabilitacijos 
paslaugos 
suaugusiesiem
s 

932 Palaikomoji reabilitacija: akių ligos 
reabilitacijos trukmė 20 dienų 

   933 Palaikomoji reabilitacija: ausų, 
nosies, gerklės ligos reabilitacijos 
trukmė 20 dienų 

    934 Palaikomoji reabilitacija: nervų 
sistemos ligos reabilitacijos trukmė 
20 dienų 

    935 Palaikomoji reabilitacija: judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
reabilitacijos trukmė 20 dienų 

03 01 Suaugusiųjų 
medicininei 
reabilitacijai 

87 Psichosocialinė
s reabilitacijos 
paslaugos 
suaugusiesiem
s 

3430 Ambulatorinė trumpalaikė 
psichosocialinė reabilitacija 

    3431 Ambulatorinė ilgalaikė 
psichosocialinė reabilitacija 

    3432 Stacionarinė psichosocialinė 
reabilitacija 

03 02 Vaikų medicininei 
reabilitacijai ir 
sanatoriniam 
gydymui 

8 Ambulatorinės 
reabilitacijos 
paslaugos 
vaikams 

2914 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
nervų sistemos ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 16 
dienų) 

    2915 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
judamojo-atramos aparato 
pažeidimai, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

    2916 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
kraujotakos sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 16 dienų) 

    2917 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
kvėpavimo sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 16 dienų) 

    2918 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
endokrininės ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 16 
dienų) 

    2919 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
virškinimo ligos, III reabilitacijos 
etapas (reabilitacijos trukmė 16 
dienų) 

    2920 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
inkstų ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

    2921 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
psichikos ir elgesio sutrikimai, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 16 dienų) 

    2922 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
ausų, nosies, gerklės ligos, III 
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reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 16 dienų) 

    2923 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
akių ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

    2924 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų 
odos ligos, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

  8 Palaikomosios 
reabilitacijos 
paslaugos 
namuose 

3055 Palaikomoji reabilitacija namuose dėl 
nervų sistemos ligų vaikams 

  8 Reabilitacijos II 
paslaugos 
vaikams 

623 Reabilitacija II: vaikų ausų, nosies, 
gerklės ligos (reabilitacijos trukmė 22 
dienos) 

    624 Reabilitacija II: vaikų akių ligos 
(reabilitacijos trukmė 22 dienos) 

    956 Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 48 dienos) 

    957 Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 40 dienų) 

    958 Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 30 dienų) 

    959 Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    961 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 60 dienų) 

    962 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 30 dienų) 

    963 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    964 Reabilitacija II: vaikų kraujotakos 
sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 
22 dienos) 

    965 Reabilitacija II: vaikų kvėpavimo 
sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 
22 dienos) 

    967 Reabilitacija II: vaikų virškinimo 
sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 
22 dienos) 

    968 Reabilitacija II: vaikų inkstų ligos 
(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    969 Reabilitacija II: vaikų kraujo ir limfos 
ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    1043 Asmens, slaugančio vaiką (-us), 
taikant reabilitacinį gydymą, 
išlaikymas 
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    2947 Pakartotinė reabilitacija: vaikų nervų 
sistemos ligos (reabilitacija II) 
(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    2948 Pakartotinė reabilitacija: vaikų 
judamojo-atramos aparato 
pažeidimai (reabilitacija II) 
(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    2949 Pakartotinė reabilitacija: vaikų ausų, 
nosies, gerklės ligos (reabilitacija II) 

    2950 Pakartotinė reabilitacija: vaikų akių 
ligos (reabilitacija II) (reabilitacijos 
trukmė 24 dienos) 

    2951 Pakartotinė reabilitacija: vaikų kraujo 
ir limfos ligos (reabilitacija II) 
(reabilitacijos trukmė 24 dienos) 

    3106 Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 22 dienos) 

    3107 Reabilitacija II: vaikų psichikos ir 
elgesio sutrikimai (reabilitacijos 
trukmė 24 dienos) 

    3108 Reabilitacija II: vaikų psichikos ir 
elgesio sutrikimai (reabilitacijos 
trukmė 22 dienos) 

    3109 Reabilitacija II: vaikų endokrininės 
ligos (reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    3110 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 22 dienos) 

    3111 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 20 dienų) 

    3112 Reabilitacija II: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 16 dienų) 

  8 Reabilitacijos 
III paslaugos 
vaikams 

2931 Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 70 dienų) 

    2932 Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 60 dienų) 

    2933 Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 45 dienos) 

    2934 Reabilitacija III: vaikų judamojo-
atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė 35 dienos) 

    2935 Pakartotinė reabilitacija: vaikų nervų 
sistemos ligos (reabilitacija III) 

    2936 Pakartotinė reabilitacija: vaikų 
judamojo-atramos aparato 
pažeidimai (reabilitacija III) 

  2969 Reabilitacija III: vaikų nervų sistemos 
ligos (reabilitacijos trukmė 54 dienos) 
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  8 Palaikomosios 
reabilitacijos 
paslaugos 
vaikams 

1015 Palaikomoji reabilitacija: vaikų nervų 
sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 
20 dienų) 

    1016 Palaikomoji reabilitacija: vaikų 
judamojo-atramos aparato 
pažeidimai (reabilitacijos trukmė 20 
dienų) 

    1017 Palaikomoji reabilitacija: vaikų ausų, 
nosies, gerklės ligos (reabilitacijos 
trukmė 20 dienų) 

    1018 Palaikomoji reabilitacija: vaikų akių 
ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų) 

    1019 Palaikomoji reabilitacija: vaikų kraujo 
ir limfos ligos (reabilitacijos trukmė 20 
dienų) 

  9 Sveikatos 
grąžinamojo 
gydymo 
paslaugos 
vaikams 

971 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 22 dienos) 

    972 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų judamojo-atramos aparato 
pažeidimai (reabilitacijos trukmė 22 
dienos) 

    973 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų kraujotakos sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    974 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų kvėpavimo sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    975 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų endokrininės ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    976 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų virškinimo sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    977 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų inkstų ligos (reabilitacijos 
trukmė 18 dienų) 

    978 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai 
(reabilitacijos trukmė 22 dienos) 

    979 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų ausų, nosies, gerklės ligos 
(reabilitacijos trukmė 18 dienų) 

    980 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų akių ligos (reabilitacijos trukmė 
18 dienų) 

    1044 Asmens, slaugančio vaiką (-us), 
taikant sveikatos grąžinamąjį 
gydymą, išlaikymas 
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  3113 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų nervų sistemos ligos 
(reabilitacijos trukmė 20 dienų) 

  3114 Sveikatos grąžinamasis gydymas: 
vaikų odos ligos (reabilitacijos trukmė 
22 dienos) 

  7 Sanatorinio 
(antirecidyvinio
) gydymo 
paslaugos 
vaikams 

372 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų nervų sistemos ligos 
(gydymo trukmė 18 dienų) 

   653 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų judamojo-atramos 
aparato pažeidimai (gydymo trukmė 
18 dienų) 

    654 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų kraujotakos sistemos 
ligos (gydymo trukmė 18 dienų) 

    655 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų kvėpavimo sistemos 
ligos (gydymo trukmė 18 dienų) 

    656 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų endokrininės ligos 
(gydymo trukmė 18 dienų) 

    657 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų virškinimo sistemos 
ligos (gydymo trukmė 18 dienų) 

    658 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų inkstų ligos 

    659 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų psichikos ir elgesio 
sutrikimai (gydymo trukmė 18 dienų) 

    660 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas: vaikų ausų, nosies, gerklės 
ligos (gydymo trukmė 18 dienų) 

    1020 Sanatorinis (antirecidyvinis) 
gydymas:vaikų akių ligos (gydymo 
trukmė 18 dienų) 

    1031 Asmens, slaugančio vaiką (-us), 
taikant sanatorinį (antirecidyvinį) 
gydymą, išlaikymas (trukmė 18 
dienų) 

05 Sveikatos 
programoms ir 
kitoms 
sveikatos 
draudimo 
išlaidoms 

    

05 01 Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 
prevencinių 
priemonių, 
apmokamų iš 
Privalomojo 
sveikatos 

52 PAASP 
atitinkamos 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojų 
prevencinės 
paslaugos 

1844 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
paėmimas ir rezultatų įvertinimas 
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 draudimo fondo 
biudžeto lėšų, 
finansavimo 
programai 

  1845 Informavimo dėl gimdos kaklelio 
piktybinių navikų profilaktikos teikimo 
paslauga 

  52 Gimdos 
kaklelio 
piktybinių 
navikų 
prevencinių 
priemonių 
programos 
paslaugos 

1846 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (netinkamas) 

   1847 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (nėra IPPN) 

   1848 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (ASC-US) 

    1849 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (ASC-H) 

    1850 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (LSIL) 

    1851 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (HSIL) 

    1852 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (SCC) 

    1853 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (AGUS) 

    1854 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (AGC) 

    1855 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (AIS) 

    1856 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (AC) 

    1857 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (EPM) 

    1858 Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 
ištyrimas (kiti) 

    2234 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai neinformatyvi 
medžiaga (netinka) 

    2235 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyti 
normalūs audiniai (norma) 

    2236 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyti 
gerybiniai pakitimai (nėra CIN/Ca) 

    2237 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta I 
laipsnio intraepitelinė neoplazija 
(CIN1) 

    2238 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta II 
laipsnio intraepitelinė neoplazija 
(CIN2) 

    2239 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta III 
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laipsnio intraepitelinė neoplazija arba 
karcinoma in situ (CIN3/CIS) 

    2240 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta 
mikroinvazinė plokščialąstelinė 
karcinoma (Mikro SCC) 

    2241 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta 
invazinė plokščialąstelinė karcinoma 
(SCC) 

    2242 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta 
adenokarcinoma in situ (AIS) 

    2243 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatyta 
adenokarcinoma (AC) 

    2244 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatytas 
kitas piktybinis epitelinis navikas 

    2245 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatytas 
piktybinis neepitelinis navikas 

    2246 Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos 
ištyrimo paslauga, kai nustatytas 
metastazinis navikas (Mts) 

    2247 Gimdos kaklelio biopsijos ir jos 
rezultatų įvertinimo paslauga 

05 02 Atrankinės 
mamografinės 
patikros dėl 
krūties vėžio 
finansavimo 
programai 

58 Paslauga pagal 
atrankinės 
mamografinės 
patikros 
programą 

1959 Informavimas dėl krūties piktybinių 
navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti 
mamografiją 

  1960 Mamogramų atlikimo paslauga 

   2048 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS I) 

    2049 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS II) 

    2050 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS III) 

    2051 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS IV) 

    2052 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS V) 

    2053 Mamogramų vertinimo paslauga (BI-
RADS 0) 

05 03 Asmenų, 
priskirtinų širdies 
ir kraujagyslių 
ligų didelės 
rizikos grupei, 
atrankos ir 
prevencijos 

60 Asmenų, 
priskirtinų 
širdies ir 
kraujagyslių 
ligų didelės 
rizikos grupei, 
atrankos ir 

2029 Informavimo apie didelę širdies ir 
kraujagyslių ligų tikimybę, šios 
tikimybės įvertinimo, pirminės 
prevencijos priemonių plano 
sudarymo ar siuntimo išsamiai 
įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybę paslauga 
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 priemonių 
finansavimo 
programai 

 prevencijos 
priemonių 
finansavimo 
programos 
paslaugos 

2030 Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybės įvertinimo paslauga 

05 04 Priešinės liaukos 
vėžio 
ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo 
programai 

61 Priešinės 
liaukos vėžio 
ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo 
programos 
paslaugos 

 Informavimo apie ankstyvąją 
priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir 
prostatos specifinio antigeno (PSA) 
nustatymo paslauga: 

  

    2035 – kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir 
didesnis 

    3496 - kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir 
mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai) 

    3497 - kai PSA kiekis didesnis kaip 1, bet 
mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams iki 59 
m. imtinai) 

    3498 - kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir 
mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. 
imtinai) 

    3499 - kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 
ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml 
(vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai) 

     Urologo konsultacijos ir priešinės 
liaukos biopsijos paslauga, kai 
histologiškai nustatytas: 

    2036 – prostatos normalus audinys 

    2037 – prostatitas 

     Urologo konsultacijos ir priešinės 
liaukos biopsijos paslauga, kai 
histologiškai nustatyta prostatos: 

    2038 – adenokarcinoma 

    2039 – atipinė liaukinė proliferacija 

    2040 – gerybinė hiperplazija 

    2041 – intraepitelinė neoplazija 

    2042 – kita navikinė patologija 

    2043 – kita nenavikinė patologija 

05 05 Storosios žarnos 
vėžio 
ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo 
programai 

78 Storosios 
žarnos vėžio 
ankstyvosios 
diagnostikos 
programos 
paslaugos 

3019 Paciento siuntimas pas gydytoją 
specialistą atlikti kolonoskopiją 

  3020 Gydytojo specialisto konsultacija su 
kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 
medžiagos paėmimu 

    3021 Gydytojo specialisto konsultacija su 
kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 
medžiagos paėmimu, taikant 
intraveninę nejautrą 

    3023 Informavimas apie storosios žarnos 



 72 

vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT 
rezultatų įvertinimas – nustatytas 
iFOBT neigiamas (–) 

    3024 Informavimas apie storosios žarnos 
vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT 
rezultatų įvertinimas – nustatytas 
iFOBT teigiamas (+) 

    3025 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta, 
kad biopsijos medžiaga neinformatyvi 
(netinkama) 

    3026 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta, 
kad audiniai normalūs (norma) 

    3027 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
polipas 

    3028 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
adenoma 

    3029 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
adenoma su aukšto laipsnio 
displazija 

    3030 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
intraepitelinė neoplazija (displazija), 
susijusi su uždegimine žarnyno liga 
(UŽL) 

    3031 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
karcinoma 

    3032 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
neuroendokrininis navikas 

    3033 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
nepiktybinis neepitelinis navikas 

    3034 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
piktybinis neepitelinis navikas 

    3035 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
limfoma 

    3036 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
antrinis navikas 

3421 Kolonoskopijos biopsijos medžiagos 
ištyrimas ir įvertinimas – kiti 
patologiniai pakitimai 

05 06 Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
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reglamentams 
įgyvendinti 

05 06 01 Europos 
Sąjungos šalių 
apdraustųjų 
gydymui Lietuvos 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
įstaigose (moka 
teritorinės ligonių 
kasos) 

1 Pirminę 
ambulatorinę 
asmens 
sveikatos 
priežiūrą 
vykdančių 
profesinės 
kvalifikacijos 
gydytojų 
paslaugos 
(apsilankymai) 

3202 Europos Sąjungos apdraustųjų 
apsilankymas pas šeimos gydytoją 
dėl PAASP paslaugų 

14 Pirminę 
ambulatorinę 
asmens 
sveikatos 
priežiūrą 
vykdančių 
gydytojų, 
slaugytojų ir 
akušerių 
papildomai 
teikiamos 
skatinamosios 
paslaugos 

3205 Būtinosios medicinos pagalbos 
teikimas Europos Sąjungos šalių 
apdraustiesiems valstybiniu sveikatos 
draudimu (pagal Šeimos gydytojo 
medicinos normą) 

3206 Būtinosios odontologinės pagalbos 
teikimas asmenims iki 18 m., 
pateikusiems Europos sveikatos 
draudimo kortelę ar ją pakeičiantį 
sertifikatą (pagal Gydytojo 
odontologo medicinos normą) 

05 08 Transplantacijos 
programai 

    

05 08 01 Transplantacijos 
programai 
(neįskaitant 
išlaidų 
potencialiems 
donorams 
paruošti) 

10 Žmogaus 
organų ir 
audinių 
transplantacijo
s programos 
paslaugos 
suaugusiesiem
s, teikiamos 
ambulatorinėmi
s sąlygomis 

1904 AUTOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems III etapas 

  1909 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems III b etapas 

  1920 Negiminingo donoro tyrimas (skirtas 
Lietuvos negiminingų donorų 
registrui) 

    3074 Kepenų transplantacijos II etapas, 
potencialaus recipiento periodinis 
ambulatorinis ištyrimas 

    3075 Kepenų transplantacijos IV etapas, 
potencialaus gyvo donoro atranka ir 
ištyrimas 

    3076 Kepenų transplantacijos X etapas, 
recipiento ambulatorinis stebėjimas ir 
gydymas po transplantacijos 

    3102 Kepenų transplantacijos XVI-3 
etapas, ilgalaikis palaikomasis 
virusinio B hepatito gydymas po 
transplantacijos kitų etapų metu 

    3155 Širdies transplantacijos II etapas, 
recipiento periodinis ambulatorinis 
ištyrimas 

    3156 Širdies transplantacijos XIV etapas, 
recipiento ambulatorinis stebėjimas 
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po širdies transplantacijos 

  3212 Ragenos transplantacijos I etapas, 
pacientų atranka ragenos 
transplantacijai 

  3213 Ragenos transplantacijos II etapas, 
recipiento periodinis ambulatorinis 
ištyrimas 

  3214 Ragenos transplantacijos VI etapas, 
recipientų atranka ir recipiento 
parinkimas ragenos transplantacijos 
operacijai 

  3215 Ragenos transplantacijos XI etapas, 
recipiento ambulatorinis stebėjimas ir 
gydymas po transplantacijos 
operacijos 

  
  

3254 Inkstų transplantacijos I etapas, 
pacientų atranka inksto 
transplantacijai (ambulatorinė) 

  

  

3255 Inkstų transplantacijos II etapas, 
periodiškas recipiento ištyrimas 
(ambulatorinis), apmokamos ne 
daugiau kaip 6 paslaugos per metus 
vienam recipientui 

  

  

3256 Inkstų transplantacijos III-1.1 etapas, 
recipiento atranka ir ištyrimas gyvo 
donoro inksto transplantacijai 
(ambulatorinis) 

  

  

3257 Inkstų transplantacijos III-1.2 etapas, 
recipiento atranka ir ištyrimas gyvo 
donoro inksto transplantacijai, esant 
nesuderinamoms donoro ir recipiento 
kraujo grupėms (ambulatorinis) 

  

  

3258 Inkstų transplantacijos V-1 etapas, 
potencialaus gyvo donoro pirminė 
atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 
donoro atrankos kaina, apmokama 
ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų 
vienam recipientui, atranka ir 
ištyrimas per metus) 

  

  

3259 Inkstų transplantacijos V-2 etapas, 
potencialaus gyvo donoro antrinė 
atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 
donoro atrankos kaina, apmokama 
ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų 
vienam recipientui, atranka ir 
ištyrimas per metus) 

  

  

3260 Inkstų transplantacijos XI etapas, 
recipiento ambulatorinis stebėjimas 
po transplantacijos (vienas 
apsilankymas) 

  

  

3373 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos IX etapas, recipiento 
ambulatorinis stebėjimas po 
transplantacijos (vienas 
apsilankymas) 
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3374 Plaučių transplantacijos IX etapas, 
recipiento ambulatorinis stebėjimas 
po transplantacijos (vienas 
apsilankymas) 

  10 Žmogaus 
organų ir 
audinių 
transplantacijo
s programos 
paslaugos 
vaikams, 
teikiamos 
ambulatorinėmi
s sąlygomis 

1913 AUTOKKL transplantacijos vaikams 
III etapas 

   1918 ALOKKL transplantacijos vaikams III 
b etapas 

  10 Žmogaus 
organų ir 
audinių 
transplantacijo
s programos 
paslaugos 
suaugusiesiem
s, teikiamos 
stacionaro 
sąlygomis 

1902 AUTOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems I etapas 

  1903 AUTOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems II etapas 

  1905 AUTOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems IV etapas 

  1906 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems Ia etapas 

  1908 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems II etapas 

  1910 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems IV etapas 

    3077 Kepenų transplantacijos I etapas, 
pacientų atranka kepenų 
transplantacijai 

    3078 Kepenų transplantacijos III etapas, 
potencialaus recipiento paruošimas 
gyvo/mirusio donoro kepenų 
transplantacijai 

    3080 Kepenų transplantacijos VI-1 etapas, 
kepenų paėmimo iš gyvo donoro 
operacija 

    3083 Kepenų transplantacijos VII etapas, 
kepenų transplantacijos operacija 

    3084 Kepenų transplantacijos VIII-1 
etapas, recipiento gydymas ir 
ištyrimas stacionare po 
transplantacijos reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriuje 

    3085 Kepenų transplantacijos VIII-2 
etapas, recipiento gydymas ir 
ištyrimas stacionare po 
transplantacijos abdominalinės 
chirurgijos skyriuje 

    3086 Kepenų transplantacijos VIII-3 
etapas, recipiento gydymas ir 
ištyrimas stacionare po 
transplantacijos gastroenterologijos 
skyriuje 
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    3087 Kepenų transplantacijos IX-1 etapas, 
įvadinis imunosupresinis gydymas 
stacionare, pirmą mėnesį po kepenų 
transplantacijos taikyti gydymo kursai 
(tos pačios hospitalizacijos metu) 

    3088 Kepenų transplantacijos IX-2 etapas, 
įvadinis imunosupresinis gydymas 
stacionare, antrą mėnesį taikytas 
gydymo kursas (tos pačios 
hospitalizacijos metu) 

    3089 Kepenų transplantacijos IX-3 etapas, 
įvadinis imunosupresinis gydymas 
stacionare, pakartotinės 
hospitalizacijos metu taikytas gydymo 
kursas 

    3090 Kepenų transplantacijos XI etapas, 
recipiento gydymas stacionare po 
transplantacijos dėl chirurginių 
komplikacijų 

    3091 Kepenų transplantacijos XII etapas, 
recipiento gydymas stacionare po 
transplantacijos dėl kitų priežasčių 

    3092 Kepenų transplantacijos XIII etapas, 
transplantato ūminės atmetimo 
reakcijos ištyrimas ir gydymas po 
transplantacijos 

    3093 Kepenų transplantacijos XIV etapas, 
steroidams rezistentiškos 
transplantato atmetimo reakcijos 
ištyrimas ir gydymas po 
transplantacijos 

    3094 Kepenų transplantacijos XV etapas, 
citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir 
kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po 
transplantacijos 

    3095 Kepenų transplantacijos XVI-1 
etapas, virusinio hepatito B 
profilaktika kepenų transplantacijos 
metu 

    3096 Kepenų transplantacijos XVI-2 
etapas, virusinio hepatito B gydymas 
stacionare po transplantacijos 

    3097 Kepenų transplantacijos XVI-3 
etapas, ilgalaikis palaikomasis 
virusinio hepatito B gydymas po 
transplantacijos kitų etapų metu 

    3098 Kepenų transplantacijos XVI-4 
etapas, ilgalaikis palaikomasis 
virusinio hepatito B gydymas po 
transplantacijos 

    3157 Širdies transplantacijos I etapas, 
pacientų atranka širdies 
transplantacijai 

    3158 Širdies transplantacijos III etapas, 
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recipiento atranka, ištyrimas ir 
paruošimas širdies transplantacijai 

    3159 Širdies transplantacijos IV etapas, 
PIMAKP prijungimo operacija 

    3160 Širdies transplantacijos IV. I etapas, 
PIMAKP, vidinis dirbtinis širdies 
skilvelis 

    3161 Širdies transplantacijos IV. II etapas, 
PIMAKP, išorinis dirbtinis širdies 
skilvelis 

    3162 Širdies transplantacijos V etapas, 
gydymas reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyriuje po PIMAKP 
prijungimo 

    3163 Širdies transplantacijos VI etapas, 
gydymas širdies chirurgijos skyriuje 
po PIMAKP prijungimo 

    3164 Širdies transplantacijos VII etapas, 
periodinis recipiento stebėjimas po 
PIMAKP prijungimo 

    3165 Širdies transplantacijos VIII etapas, 
recipiento su PIMAKP gydymas dėl 
infekcinių susirgimų 

    3166 Širdies transplantacijos X etapas, 
donoro širdies paėmimo operacija 

    3167 Širdies transplantacijos XI etapas, 
širdies transplantacijos operacija 

    3168 Širdies transplantacijos XII etapas, 
gydymas reanimacijos ir intensyvios 
terapijos skyriuje po širdies 
transplantacijos 

    3169 Širdies transplantacijos XIII etapas, 
gydymas širdies chirurgijos skyriuje 
po širdies transplantacijos 

    3170 Širdies transplantacijos XV etapas, 
imunosupresuotiesiems recipientams 
būdingų infekcijų gydymas po širdies 
transplantacijos 

    3171 Širdies transplantacijos XVI etapas, 
širdies transplantato atmetimo 
diagnostika 

    3172 Širdies transplantacijos XVII etapas, 
recipientų gydymas, nustačius 
transplantato atmetimą 

    3173 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems I b-1 etapas, 
negiminingo donoro paieška 

    3174 ALOKKL transplantacijos 
suaugusiesiems I b-2 etapas, 
negiminingo donoro kamieninių 
kraujodaros ląstelių donacija 
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    3079 Kepenų transplantacijos V etapas, 
potencialaus mirusio donoro atranka 
ir ištyrimas 

    3081 Kepenų transplantacijos VI-2 etapas, 
kepenų paėmimo iš mirusio donoro 
operacija 

    3082 Kepenų transplantacijos VI-3 etapas, 
kepenų paėmimo iš mirusio 
multiorganinio donoro operacija 

  3216 Ragenos transplantacijos IV, V 
etapai, ragenos paėmimas, ištyrimas, 
apdorojimas, laikymas, paskirstymas 

  3217 Ragenos transplantacijos VII etapas, 
recipiento paruošimas ragenos 
transplantacijai 

  3218 Ragenos transplantacijos VIII etapas, 
ragenos transplantacijos operacija 

  3219 Ragenos transplantacijos IX etapas, 
keratoprotezo kartu su ragena 
transplantacijos operacija 

  3220 Ragenos transplantacijos X etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos 
operacijos 

  3221 Ragenos transplantacijos XII etapas, 
ragenos atmetimo reakcijos ištyrimas 
ir gydymas 

  

  

3261 Inkstų transplantacijos III-2 etapas, 
recipiento atranka ir ištyrimas mirusio 
donoro inksto transplantacijai 
(stacionarinis) 

  

  

3262 Inkstų transplantacijos IV-1.1 etapas, 
recipiento paruošimas prieš gyvo 
donoro inksto transplantaciją įprastos 
rizikos recipientui 

  

  

3263 Inkstų transplantacijos IV-1.2 etapas, 
recipiento paruošimas prieš gyvo 
donoro inksto transplantaciją 
vidutinės/didelės rizikos recipientui 

  

  

3264 Inkstų transplantacijos IV-2.1 etapas, 
recipiento paruošimas prieš mirusio 
donoro inksto transplantaciją įprastos 
rizikos recipientui 

  

  

3265 Inkstų transplantacijos IV-2.2 etapas, 
recipiento paruošimas prieš mirusio 
donoro inksto transplantaciją 
vidutinės/didelės rizikos recipientui 

  

  

3266 Inkstų transplantacijos IV-3.1 etapas, 
recipiento paruošimas prieš gyvo 
donoro inksto transplantaciją, esant 
nesuderinamoms donoro ir recipiento 
kraujo grupėms (pradinis 
paruošimas) 
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3267 Inkstų transplantacijos IV-3.2 etapas, 
recipiento paruošimas prieš gyvo 
donoro inksto transplantaciją, esant 
nesuderinamoms donoro ir recipiento 
kraujo grupėms (galutinis 
paruošimas) 

  

  

3268 Inkstų transplantacijos IV-4 etapas, 
sensitizuoto recipiento paruošimas 
prieš gyvo donoro inksto 
transplantaciją 

  
  

3269 Inkstų transplantacijos VII-1 etapas, 
gyvo donoro inksto paėmimo 
operacija 

  

  

3270 Inkstų transplantacijos VII-2-1 
etapas, mirusio donoro inksto 
paėmimo operacija, konservuojant 
imersijos būdu 

  

  

3271 Inkstų transplantacijos VII-2-2 
etapas, mirusio donoro inksto 
paėmimo operacija, konservuojant 
perfuzijos būdu 

  
  

3272 Inkstų transplantacijos IX etapas, 
gyvo/mirusio donoro inksto 
transplantacijos operacija 

  

  

3273 Inkstų transplantacijos X-1 etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos, 
įprastos rizikos recipientai 

  

  

3274 Inkstų transplantacijos X-2 etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos, 
vidutinės rizikos recipientai 

  

  

3275 Inkstų transplantacijos X-3 etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos, 
didelės rizikos recipientai 

  
  

3276 Inkstų transplantacijos XII etapas, 
transplantuoto inksto biopsija, 
vykdoma pagal protokolą 

  

  

3277 Inkstų transplantacijos XIII-1 etapas, 
lengvo/vidutinio laipsnio ūminės 
inksto atmetimo reakcijos po 
transplantacijos diagnostika ir 
gydymas 

  

  

3278 Inkstų transplantacijos XIII-2 etapas, 
sunkaus laipsnio ūminės inksto 
atmetimo reakcijos po 
transplantacijos diagnostika ir 
gydymas 

  
  

3279 Inkstų transplantacijos XIV-1 etapas, 
citomegalo viruso (CMV) infekcijos 
gydymas po transplantacijos 

  
  

3280 Inkstų transplantacijos XIV-2 etapas, 
atsparios citomegalo viruso (CMV) 
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infekcijos gydymas po 
transplantacijos 

  

  

3281 Inkstų transplantacijos XV etapas, 
recipiento gydymas stacionare po 
inksto transplantacijos dėl kitų su 
inksto transplantacija susijusių 
priežasčių 

  
  

3375 Plaučių transplantacijos I etapas, 
pacientų atranka plaučių 
transplantacijai 

  
  

3376 Plaučių transplantacijos II etapas, 
recipiento periodinis ištyrimas 

  
  

3377 Plaučių transplantacijos III etapas, 
recipiento atranka plaučių 
transplantacijai ir ištyrimas 

  
  

3378 Plaučių transplantacijos IV etapas, 
recipiento paruošimas plaučių 
transplantacijai 

  
  

3379 Plaučių transplantacijos VI etapas, 
plaučių paėmimo operacija 

  
  

3380 Plaučių transplantacijos VII etapas, 
plaučių transplantacijos operacija 

  

  

3381 Plaučių transplantacijos VIII etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos 
(reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos, kardiochirurgijos ir 
pulmonologijos skyriuose) 

  
  

3382 Plaučių transplantacijos X etapas, 
recipiento stebėjimas stacionare 

  

  

3383 Plaučių transplantacijos XI etapas, 
plaučių transplantato atmetimo 
reakcijos po transplantacijos 
diagnostika ir gydymas 

  
  

3384 Plaučių transplantacijos XII etapas, 
infekcijų diagnostika ir gydymas po 
plaučių transplantacijos 

  
  

3385 Plaučių transplantacijos XIII etapas, 
kitų komplikacijų diagnostika ir 
gydymas po plaučių transplantacijos 

  
  

3386 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos I etapas, pacientų 
atranka transplantacijai 

  
  

3387 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos II etapas, recipiento 
periodinis ištyrimas  

  

  

3388 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos III etapas, recipiento 
atranka širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijai ir ištyrimas 

  
  

3389 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos IV etapas, recipiento 
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paruošimas širdies ir plaučių 
komplekso transplantacijai 

  

  

3390 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos VI etapas, širdies ir 
plaučių komplekso paėmimo 
operacija 

  

  

3391 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos VII etapas, širdies ir 
plaučių komplekso transplantacijos 
operacija ir pakartotinės operacijos 

  

  

3392 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos VIII etapas, 
recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos 
(reanimacijos ir intensyviosios 
terapijos bei kardiochirurgijos 
skyriuose) 

  
  

3393 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos X etapas, recipiento 
stebėjimas stacionare  

  

  

3394 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos XI etapas, širdies ir 
plaučių komplekso atmetimo reakcijų 
po transplantacijos diagnostika ir 
gydymas 

  

  

3395 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos XII etapas, infekcijų 
diagnostika ir gydymas po širdies ir 
plaučių komplekso transplantacijos 

  

  

3396 Širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos XIII etapas, kitų 
komplikacijų diagnostika ir gydymas 
po širdies ir plaučių komplekso 
transplantacijos 

  

  

3413 Kasos ir inksto komplekso 
transplantacijos VII etapas, kasos ir 
inksto komplekso paėmimo operacija 
(stacionarinis) 

  

  

3414 Kasos ir inksto komplekso 
transplantacijos IX etapas, kasos ir 
inksto komplekso transplantacijos 
operacija ir pakartotinės operacijos 
(stacionarinis) 

  10 Žmogaus 
organų ir 
audinių 
transplantacijo
s programos 
paslaugos 
vaikams, 
teikiamos 
stacionaro 
sąlygomis 

1911 AUTOKKL transplantacijos vaikams I 
etapas 

   1912 AUTOKKL transplantacijos vaikams II 
etapas 

   1914 AUTOKKL transplantacijos vaikams IV 
etapas 

   1915 ALOKKL transplantacijos vaikams Ia 
etapas 

   1917 ALOKKL transplantacijos vaikams II 
etapas 
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   1919 ALOKKL transplantacijos vaikams IV 
etapas 

    3175 ALOKKL transplantacijos vaikams I 
b-1 etapas, negiminingo donoro 
paieška 

    3176 ALOKKL transplantacijos vaikams I 
b-2 etapas, negiminingo donoro 
kamieninių kraujodaros ląstelių 
donacija 

83 Paslaugos 
asmenims, 
slaugantiems 
vaiką (-us), 
taikant 
transplantacijo
s gydymą 

3148 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant 
transplantacijos gydymą 

05 08 02 Potencialiems 
donorams 
paruošti 

89 Transplantacijo
s programos 
potencialaus 
donoro 
paruošimo 
paslaugos 
suaugusiesiem
s, teikiamos 
ambulatorinėmi
s sąlygomis 

3124 Potencialaus donoro virusologinis 
ištyrimas 

   3125 Potencialaus donoro imunologinis 
ištyrimas 

   3126 Mirusio žmogaus audinių ir organų 
histologinis ištyrimas 

  89 Transplantacijo
s programos 
potencialaus 
donoro 
paruošimo 
paslaugos 
suaugusiesiem
s, teikiamos 
stacionaro 
sąlygomis 

3115 Potencialaus donoro identifikavimas 

   3117 Potencialaus donoro imunologinis 
ištyrimas 

   3118 Potencialaus donoro paruošimas 

   3119 Mirusio žmogaus audinių ir organų 
histologinis ištyrimas 

   3120 Mirusio žmogaus audinių ir organų 
įsigijimas 

05 10 Dantų 
protezavimo 
paslaugoms 

74 Dantų 
protezavimo 
paslaugos 

2654 Pirminė apžiūra, anamnezė, 
dokumentacija 

    2655 Nuimami protezai: dalinis plokštelinis 
protezas-bazė 

    2656 Nuimami protezai: pilnas plokštelinis 
protezas-bazė 

    2657 Nuimami protezai: pilnas plokštelinis 
protezas individualiame 
artikuliatoriuje-bazėje 

    2658 Nuimami protezai: 1 danties 
įstatymas į plokštelinį protezą 

    2659 Nuimami protezai: individualus 
šaukštas 

    2660 Nuimami protezai: lenkta apkabėlė 

    2661 Nuimami protezai: dentoalveolinė 
apkabėlė (pelotas) 
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    2662 Nuimami protezai: lieta iš 
chromkobalto atraminė apkabėlė 

    2663 Nuimami protezai: minkšta bazė 

    2664 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: lanko 
atraminis protezas-karkasas 

    2665 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: lanko 
atraminis protezas su visų sistemų 
užraktais-karkasas 

    2666 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: lanko 
atraminio protezo atraminio kabliuko 
įstatymas 

    2667 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: lanko 
atraminio protezo užrakto įstatymas 

    2668 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: vieno 
atraminio danties frezavimas 

    2669 Lanko atraminiai protezai iš 
chromkobalto ir tauriųjų metalų ant 
ugniai atsparaus modelio: 1 danties 
įstatymas į lanko atraminį protezą 

    2670 Lietiniai protezai: lietas vainikėlis 

    2671 Lietiniai protezai: lietas metalo 
plastiko vainikėlis 

    2672 Lietiniai protezai: lietas dantis su 
metalo plastiko apdaila 

    2673 Lietiniai protezai: lietas pusinis 
vainikėlis 

    2674 Lietiniai protezai: įklotas 

    2675 Lietiniai protezai: lietas vienašakis 
kultinis įklotas 

    2676 Lietiniai protezai: lietas dvišakis 
kultinis įklotas 

    2677 Lietiniai protezai: lietas trišakis 
kultinis įklotas 

    2678 Lietiniai protezai: lieto karkaso 
perpjovimas ir suvirinimas 

    2679 Protezų pataisos: 1–2 plastmasinių 
dantų įdėjimas restauruojant 
plokštelę 

    2680 Protezų pataisos: 3–4 plastmasinių 
dantų įdėjimas restauruojant 
plokštelę 
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    2681 Protezų pataisos: lūžusio plokštelės 
pagrindo pataisymas 

    2682 Protezų pataisos: lūžusio plokštelės 
pagrindo pataisymas ir armavimas 

    2683 Protezų pataisos: 2 lūžių plokštelės 
pagrindo pataisymas 

    2684 Protezų pataisos: vienos apkabėlės 
pakeitimas, įdėjimas 

    2685 Protezų pataisos: seno protezo 
bazės pataisymas (perbazavimas 
laboratoriniu būdu) 

    2686 Protezų pataisos: vainikėlio arba 
danties plastmasinės apdailos 
restauravimas 

    2687 Kitos paslaugos: plastmasinis 
vainikėlis 

    2688 Kitos paslaugos: štampuoto vainikėlio 
nuėmimas 

    2689 Kitos paslaugos: lieto vainikėlio 
nuėmimas 

    2690 Kitos paslaugos: vainikėlio 
cementavimas 

    2691 Kitos paslaugos: vienmomentinio 
atspaudo nuėmimas be retrakcijos 

    2692 Kitos paslaugos: dvimomentinio 
atspaudo nuėmimas be retrakcijos 

    2693 Kitos paslaugos: vieno danties 
gleivinės retrakcija 

    2694 Kitos paslaugos: diagnostinis modelis 

    2695 Kitos paslaugos: danties šaknies 
kanalo paruošimas kultiniam-
kaištiniam įklotui 

 
Vartojamos santrumpos: 
PAASP – pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra; 
BPG – bendrosios praktikos gydytojas; 
ASP – asmens sveikatos priežiūra; 
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga; 
ES – Europos Sąjunga; 
GMP – greitoji medicinos pagalba; 
EKG – elektrokradiograma; 
BI-RADS – mamogramų kategorijos (vadovaujantis Amerikos radiologijos kolegijos sistema); 
iFOBT – imunocheminis slapto kraujavimo testas išmatose; 
AUTOKKL – autologinė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija; 
ALOKKL – alogeninė kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija; 
GMP aprašas – Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (su 
pakeitimais); 

Tvarkos aprašas – Inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-381 (su pakeitimais); 

PIMAKP – prietaisas ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti; 
L01CD01, L01CD02, L01BC05 – nurodytas vaisto, skirto gydymo kursui, anatominis terapinis 

cheminis (ATC) kodas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą 2002 m. klasifikaciją; 
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netinkamas – tepinėlis netinka tyrimui; 
nėra IPPN – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko; 
ASC-US – atipinės nenustatytos reikšmės plokščiojo epitelio ląstelės; 
ASC-H – atipinės plokščiojo epitelio ląstelės, gali būti žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai 

pakitimai; 
LSIL – nežymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai; 
HSIL – žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai; 
SCC – plokščialąstelinė karcinoma; 
AGUS – atipinės nenustatytos reikšmės liaukinio epitelio ląstelės; 
AGC – atipinės liaukinės ląstelės, gali būti piktybinės; 
AIS – adenokarcinoma in situ; 
AC – adenokarcinoma; 
EPM – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko (endometriumo ląstelės, 40 metų ir vyresnių 

moterų); 
kiti – kiti piktybiniai navikai. 

______________ 
 


