
 

Bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, grūtniecēm, bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušām personām, personām ar īpašām vajadzībām, senioriem, ģimenēm, kuru 

aprūpē ir vismaz trīs bērni, arī bērni audžuģimenē, ir pieejama atlaide 15% apmērā no 

pakalpojuma cenas.  

 Cena EUR, bez PVN 

(pakalpojumiem, kuriem 

piemērojams) 

KONSULTĀCIJA  DZĪVESVIETĀ *  

Ārsta palīga konsultācija dzīvesvietā (50 min) 50.00 

Otra pacienta apskate dzīvesvietā, konsultācijas laikā 30.00 

Konsultācija dzīvesvietā pie personas, kura nesaņem no valsts 

budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus (nerezidents) 

80.00 

  

Medicīnas māsas konsultācija dzīvesvietā (30 min) 25,00 

  

Terapeita, internista, ģimenes ārsta konsultācija dzīvesvietā (30 

min) 

75.00 

Otra pacienta apskate dzīvesvietā, konsultācijas laikā 50.00 

  

Ārsta speciālista konsultācija dzīvesvietā (piem. neirologs, 

traumatologs, ķirurgs, kardiologs u.c.) ( 30 min)   

75.00 

 

  

Fizioterapeita, audiologopēda konsultācija/nodarbība dzīvesvietā 

(60 min) 

60.00 

Fizioterapeita, audiologopēda, podologa konsultācija/nodarbība 

dzīvesvietā (30 min) 

40.00 

  

Pediatra konsultācija dzīvesvietā (30 min) 75.00 

Otra pacienta apskate dzīvesvietā, konsultācijas laikā 

 

50.00 

 

*Piemaksa par konsultāciju ārpus Rīgas līdz 30km 

  Piemaksa par konsultāciju ārpus Rīgas no 30km – 60 km 

30.00 

50.00 

  

MANIPULĀCIJA DZĪVESVIETĀ **  

EKG ar aprakstu 20.00 

  

Holtera monitorēšana 24 h 45.00 

Holtera monitorēšana 48 h 90.00 
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I/m injekcija 8.00 

I/v injekcija 13.00 

Infūzija vēnā (I/V sistēma)  30.00 

Infūzija vēnā (I/V sistēma) ar Monofēru 60.00 

Piemaksa par infūzijas laiku ilgāku par 1h, par katrām nākamajām 20 

min  

 5.00  

  

Brūču aprūpe (primāri dzīstoša brūce, diegu izņemšana, skavu 

izņemšana, sekundāri dzīstošas brūces, infiltrāti, trofiskas čūlas, 

izgulējumi u.c) 

30.00 – 40.00 

  

Urīnpūšļa ilgkatetra maiņa 25,00 

  

Traheostomas kopšana t.sk. apmācība 30,00 

  

Enterālās barošanas uzlikšana t.sk. apmācība 25,00 

Parenterālās barošanas uzlikšana t.sk. apmācība 30,00  

Nazogastrālās zondes ievadīšana 30,00 

  

Pilna ārstnieciskā pēdu aprūpe (1h) 30–35 

Ārstnieciskais manikīrs rokām ar ārstniecisko gēlu (1.5h) 40 

Šenīšu skartu nagu aprūpe rokām (1h) 25 

Vienas kārpas apstrāde (15min), (katras nākošās kārpas apstrāde + 

2EUR) 

10 

Varžacs apstrāde (15 min) (katras nākošās varžacs apstrāde + 2EUR) 10 

Ieauguša naga korekcija ar korekcijas stangām  (30 min) 15 

Sabiezētu nagu apstrāde (30 min) 20 

Nagu apstrāde, saīsināšana bez sēnīšu infekcijas (30 min) 15 

Pēdu ādas apstrāde-plaisu apstrāde (45 min) 25 

Čūlas aprūpe  (30 min) (Diabētiska) 10-15 

Naga protezēšana ar ārstniecisko gēlu (īkšķis), (20 min) (katra 

nākamā naga protezēšana + 1 EUR) 

10 

Nagu pārklāšana ar ārstniecisko gēlu (30 min - 1 kājai) 13 (25 abām) 

Pēdu aprūpe, nagu protezēšana un gēllakas pārklājums (līdz 2h) 50 

Pārsiešana pie ieauguša naga (20 min) 10 



Sēnīšu skartu nagu apstrāde (30 min, tikai nagi) 20 

Viena sēnītes inficēta naga apstrāde (15 min) 10 

Pilna ārstnieciskā pēdu aprūpe + gēllakas pārklājums (līdz 2h) 40 

  

Analīžu paņemšana un nogādāšana labotarorijā 

+ analīžu cena pēc E.Gulbja laboratorijas cenrāža 

5.00 

 

** Piemaksa par manipulāciju bez konsultācijas Rīgā – 10.00-20.00 EUR 

     Piemaksa par manipulāciju bez konsultācijas ārpus Rīgas līdz 30 km - 30.00 EUR 

     Piemaksa par manipulāciju bez konsultācijas ārpus Rīgas no 30 km – 60 km  - 

50.00 EUR 

 

MEDICĪNISKĀ TRANSPORTĒŠANA AR 

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS 

PALĪDZĪBAS (NMP) TRANSPORTLĪDZEKLI  

Mērvienība Cena EUR 

NMP ārsta palīga izsaukums Latvijas robežās Stunda 45,00 

NMP ārsta palīga brigādes izsaukums ārpus  Latvijas 

robežām*** 

Stunda 70,00 

NMP  ārsta un ārsta palīga izsaukums Latvijas robežās Stunda 65,00 

NMP ārsta un ārsta palīga izsaukums ārpus Latvijas 

robežām 

Stunda 100,00 

Ārsta speciālista un NMP ārsta palīga izsaukums 

Latvijas robežās 

Stunda 70,00 

Ārsta speciālista un NMP ārsta palīga izsaukums ārpus 

Latvijas robežām* 

Stunda 100,00 

NMP transportlīdzekļa izmantošana (ar vadītāju) 

(izsaukums) * 

Stunda 40,00 

Papildus darbinieka piesaistīšana nešanai 10.00 

Piemaksa par pacienta nešanu (par katru stāvu, sākot ar 2. stāvu) 5.00 

Piemaksa par pacienta gaidīšanu pie pārvešanas  1 stunda 30.00 

***NMP transportlīdzekļa degvielas izmaksas ārpus 

Latvijas 

Kilometrs 0,22 

   

   

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 

NODROŠINĀŠANA PASĀKUMOS AR NMP 

TRANSPORTU**** 

  

NMP ārsta palīgs Stunda 50,00 

NMP ārsta palīgs un transportlīdzekļa vadītājs ar 

apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 

Stunda 60,00 

NMP ārsta palīgs un sertificēta medicīnas māsa  Stunda 70,00 

NMP ārsta palīgs un ārsta palīgs Stunda 75,00 

NMP ārsta palīgs, ārsta palīgs un transportlīdzekļa 

vadītājs ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 

Stunda 80,00 



NMP ārsts, ārsta palīgs un transportlīdzekļa vadītājs ar 

apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 

Stunda 85,00 

Ārsts speciālists, NMP ārsta palīgs un  

transportlīdzekļa vadītājs ar apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā 

Stunda 90,00 

Ārsta reanimatologs, NMP ārsta palīgs  un 

transportlīdzekļa vadītājs ar apmācību pirmās 

palīdzības sniegšanā 

Stunda 105,00 

   

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 

NODROŠINĀŠANA PASĀKUMOS BEZ NMP 

TRANSPORTA**** 

  

NMP ārsta palīgs  Stunda 33,00 

NMP ārsts  Stunda 45,00 

Anesteziologs-reanimatologs  Stunda 55,00 

Ārsts speciālists  Stunda 50,00 

Sertificēta medicīnas māsa  Stunda 28.00 

**** Cenas norādītas pakalpojumam Rīgā, ārpus 

Rīgas, pēc vienošanās, papildus apmaksājami ceļa 

izdevumi 

  

 

 Visiem pakalpojumiem pacientam ar aizdomām par Covid -19 vai COVID-19 

pozitīvam pacientam papildus samaksa  – 25 EUR 

 

Cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 

 


