
 

   

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. 

VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-164 „DĖL KOCHLEARINIO IMPLANTO, BAHA 

ĮSRIEGIAMOJO KAULINIO IMPLANTO, VIDURINĖS AUSIES KLAUSOS SISTEMOS 

IR ATSARGINIO ŠIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PROCESORIAUS 

ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO 

FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO BEI ŠIŲ MEDICINOS PAGALBOS 

PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-1002    
Vilnius 

 
 

Atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. 

nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias mokama Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų perskaičiavimo įvedus eurą Lietuvos 

Respublikoje“:  
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. 

įsakymą Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės 

ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo 
išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei 

šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“: 
1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:  
„1.2. I tipo kochlearinio implanto bazinę kainą – 25 486,56 euro (įskaitant pridėtinės vertės 

mokestį);“. 
1.2. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.3. II tipo kochlearinio implanto bazinę kainą – 21 945,09 euro (įskaitant pridėtinės vertės 
mokestį);“. 

1.3. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.4. BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto bazinę kainą – 6371,64 euro (įskaitant 
pridėtinės vertės mokestį);“. 

1.4. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.5. vidurinės ausies klausos sistemos „Vibrant Soundbridge“ bazinę kainą – 11 555,84 

euro (įskaitant pridėtinės vertės mokestį);“. 

1.5. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.6. kochlearinio implanto atsarginio procesoriaus bazinę kainą – 8398,98 euro (įskaitant 

pridėtinės vertės mokestį);“. 
1.6. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„1.7. BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto atsarginio procesoriaus bazinę kainą – 5213,16 

euro (įskaitant pridėtinės vertės mokestį);“. 
1.7. Pakeičiu 1.8 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.8. vidurinės ausies klausos sistemos „Vibrant Soundbridge“ atsarginio procesoriaus 
bazinę kainą – 4633,92 euro (įskaitant pridėtinės vertės mokestį).“ 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 
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Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė 


