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DĖL COVID -19 PGR TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO LIETUVOS PRIVAČIOMS 

MEDICINOS LABORATORIJOMS 

 
Lietuvos privačios medicinos laboratorijos, gavusios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

– Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus: (i) 2020 m. balandžio 10 
d. Nr. V-828 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo laboratorinių tyrimų atlikimo“ bei (ii) 
2020 m. balandžio 14 d. Nr. V-851 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. V-828 „Dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo laboratorinių tyrimų atlikimo“ pakeitimo“, įvertino 
privačioms laboratorijoms nustatytas ,,COVID-19 ligos molekulinės diagnostikos tyrimo dėl SARS-CoV-2 
(2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) kainas, kuriomis įpareigota 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija apmokėti privačiose laboratorijose atliekamus PGR 
tyrimus: (a) 32,57 Eur už 1 PGR tyrimą, kai tyrimas atliekamas privačios laboratorijos lėšomis įsigytais 
reagentais bei (b) 14,79 Eur už 1 PGR tyrimą, kai tyrimas atliekamas ne laboratorijos lėšomis įsigytais 
reagentais (t. y. aprūpinant laboratoriją reagentais).  

Prašytume pateikti susipažinimui nustatytos 1 PGR tyrimo 32,57 Eur kainos skleistinę, nes privačių 
laboratorijų pateikti 1 PGR tyrimo atlikimo realiai patiriamų kaštų paskaičiavimai rodo nustatytos kainos 
nepagrįstumą. 

Atlikome išsamius Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo sprendimuose išvardintose privačiose medicinos laboratorijose atliekamų PGR tyrimų 
ekonominius paskaičiavimus (1 priedas), pagrįstus laboratorijų faktinėmis sąnaudomis (neplanuojant jokio 
pelno nei įsigyjant reagentus, nei atliekant paslaugą). Ekonominiai skaičiavimai aiškiai rodo nustatytos PGR 
tyrimo kainos nepagrįstumą ir neatitikimą realiai patiriamiems kaštams. Atlikta laboratorijų atliekamų PGR 
tyrimų kaštų paskaičiavimo ekonominė analizė rodo, kad atliekant PGR tyrimus laboratorijų lėšomis įsigytais 
reagentais, 1 PGR tyrimo atlikimo realūs kaštai sudaro 52,57 - 58,01 Eur, priklausomai nuo laboratorijoje PGR 
tyrimams atlikti naudojamos laboratorinės įrangos, naudojamų reagentų įsigijimo kainos, pagalbinių 
medicinos priemonių specifikos, nustatyto darbo užmokesčio specialistams ir pan. Be to, atkreipiame dėmesį, 
kad privačios medicinos laboratorijos pasistatė ar išsinuomojo pastatus, įsigijo laboratorinę įrangą savo 
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lėšomis (į paslaugos teikimo kaštus įskaičiuojamas ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas), asmens apsaugos 
priemones įsigyja savo lėšomis, dėl to patiria papildomų sąnaudų. Todėl apmokant privačioms medicinos 
laboratorijoms už 1 PGR tyrimą 32,57 Eur, laboratorijos patirs didelius nuostolius, t. y. atlikdamos 1 PGR 
tyrimą laboratorijos patirs nuo 20,00 iki 25,44 Eur nuostolio. 

Tai rodo, kad nustatant PGR tyrimų kainas privačioms medicinos laboratorijoms, nebuvo įvertinti visi 
jų patiriami pagrįsti kaštai. Todėl prašome skubos tvarka įvertinti šiame rašte ir jo priede pateiktus 
paskaičiavimus ir patikslinti PGR tyrimų, atliekamų privačiose laboratorijose kainas, kad jos padengtų 
laboratorijų kaštus, patiriamus atliekant šiuos tyrimus, t. y. nustatyti 1 PGR tyrimo kainą, jei jis atliekamas 
laboratorijos įsigytais reagentais, priemonėmis ir medžiagomis – 58,00 Eur. Pažymime, kad nustatyta 58,00 
Eur kaina padengtų tik realiai laboratorijų patiriamus 1 PGR tyrimo atlikimo kaštus, t. y. esant nuliniam pelnui. 

Mes, atstovaudami Lietuvos privačias laboratorijas, COVID-19 pandemijos karantino laikotarpiu, 
suprasdami susidariusios situacijos sudėtingumą ir būdami socialiai atsakingi, įsipareigojame atlikti PGR 
tyrimus savikaina (be pelno), t. y. už 58 Eur kainą už 1 PGR tyrimą. 

Jei į šiame rašte pateiktus ekonominius argumentus nebūtų atsižvelgta dėl kitų (ne ekonominių) 
priežasčių, prašome sudaryti galimybę paslaugos užsakovams susimokėti privačioms laboratorijoms kainų 
skirtumą (58 Eur – 32,57 Eur = 25,43 Eur) už juose atliekamus COVID-19 koronovirusinės infekcijos PGR 
tyrimus. 

Tuo pačiu pažymime, kad pagal mūsų turimą informaciją, kitose ES šalyse yra nustatytos kartais 
didesnės kainos už šiuos tyrimus, juos apmokant valstybės lėšomis (pvz. Vokietijoje privačioms laboratorijoms 
už 1 PGR tyrimą sumokama 128 Eur) (2 Priedas). 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus faktus, pagrįstus ekonominiais paskaičiavimais, prašome patvirtinti 
ekonomiškai (realiais kaštais) pagrįstas PGR tyrimų kainas - 1 PGR tyrimo, atliekamo laboratorijos reagentais, 
kainą – 58 Eur, sudarant sąlygas privačioms laboratorijoms atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
PGR tyrimus nepatiriant nuostolių. 

 
Priedas Nr.1: Lietuvos privačiose medicinos laboratorijose atliekamo COVID-19 PGR tyrimo savikainos 

skaičiuoklė ir SAM patvirtinta kaina. 
Priedas Nr.2: Vokietijoje ,,MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus“ privačiai laboratorijai už 1 PGR tyrimą 

valstybės sumokama kaina (128 Eur). 
 
 

Pagarbiai 

 

V. Gedutis               ,,Diagnostikos laboratorija“ (Antėja) UAB  

 Generalinis direktorius 

 

V. Barakauskas              ,,Medicina practica laboratorija“ UAB Direktorius 

 

Dr. L. Paškevičius               ,,SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ UAB  

  Direktorius 

S. Bieliauskienė                          „Baltic Medics“ UAB Direktorė 
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1 priedas: Lietuvos privačiose medicinos laboratorijose atliekamo COVID-19 PGR  tyrimo savikainos 
skaičiuoklė ir SAM patvirtinta kaina. 
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2 priedas: Vokietijoje MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus privačiai laboratorijai už 1 PGR tyrimą 
valstybės sumokama kaina (128 Eur.) 

 

 


