VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
APSTIPRINĀTS:
Ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
valdes 2019. gada 22. maija lēmumu (protokols Nr. 14)

Psihiatriskās palīdzības dienesta
un Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas
maksas pakalpojumu cenrādis
Rīgā
Nr.
p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pakalpojuma veids
Izziņa no centra datu bāzes
arhīva
Ārsta psihiatra atzinums
Ambulatorā tiespsihiatriskā,
tiespsiholoģiskā ekspertīze
civiltiesisko darījumu lietās,
tai skaitā pēcnāves, ar viena
eksperta piedalīšanos
Psihologa konsultācija
(diagnostika)
Psihologa konsultācija
Psihologa konsultācija
(atkārtota mēneša laikā)
Psihoterapeita konsultācija
Ārsta – neirologa
konsultācija
Elektroencefalogrāfijas
izmeklējums
(diagnostika)
Ārstu konsilijs, kuru sasauc
bez RPNC ārsta nosūtījuma
vai tiesas lēmuma, vai pēc
tādas personas pieprasījuma,
kuras veselības aprūpes
apmaksa no valsts budžeta
nav paredzēta4
Elektrokardiogrammas
pierakstīšana
Elektrokardiogrammas
šifrēšana
Ergoterapeita konsultācija
Ergoterapeita nodarbība
Ginekologa konsultācija
Vēdera dobuma sonogrāfija
Injekcija ādā, zemādā, vai
intramuskulāri (neskaitot

Mērvienība

Izcenojums
(EUR)

PVN1
(EUR)

Cena
(EUR)

1 izziņa

10,00

-

10,00

1 atzinums

20,00

-

20,00

1 ekspertīze ar
viena eksperta
piedalīšanos2

362,63

76,15

438,78

1 apmeklējums3

60,00

-

60,00

1 apmeklējums3

30,00

-

30,00

1 apmeklējums3

22,00

-

22,00

1 apmeklējums3

43,00

-

43,00

1 apmeklējums3

40,00

-

40,00

1 izmeklējums

43,00

-

43,00

1 konsilijs

120,00

-

120,00

1 izmeklējums

4,30

-

4,30

1 izmeklējums

4,30

-

4,30

1 apmeklējums3
1 nodarbība
1 apmeklējums³
1 izmeklējums

7,00
7,00
30,00
17,00

-

7,00
7,00
30,00
17,00

1 injekcija

1,65

-

1,65

18.
19.
20.
21.

22.

23.

medikamenta cenu)
Injekcija
intravenozi (neskaitot
medikamenta cenu)
Vakcinācija (neskaitot
vakcīnas cenu)
Asinsspiediena mērīšana
Psihiatrijas ekspertu
komisijas atzinums par
personas statusa atjaunošanu5
Ārstu komisijas atzinums
aizgādnības nodibināšanas un
nākotnes pilnvarojuma
gadījumā par personas spēju
saprast savas darbības nozīmi
un vadīt to un izziņa par
personas veselības stāvokli6
Uztura speciālista
konsultācija

1 injekcija

2,20

-

2,20

1 injekcija

3,00

-

3,00

1 izmeklējums

1,50

-

1,50

1 atzinums

142,29

-

142,29

1 izziņa un
ārstu komisijas
atzinums

150,00

-

150,00

1 apmeklējums3

30,00

-

30,00
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Psihiatriskās palīdzības dienesta un Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas maksas pakalpojumu cenrādis.
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Maksas pakalpojumi pacientiem, kuri nesaņem valsts apmaksātu veselības aprūpi, atbilstoši
2018. gada 28. augusta MK noteikumu Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajām pacientu grupām
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Pacienta
Izcenojums
līdzmaksājums
(EUR)
(EUR)

Ārsta – psihiatra
1 apmeklējums3
konsultācija
Ārsta – psihiatra mājas
2.
1 apmeklējums3
vizīte
Stacionāra ārstēšana
1 diennakts 7
3. (ieskaitot pacienta
(1 gultas diena)
līdzmaksājumu)
Ārstēšana dienas
stacionārā
4.
1 diena
(ieskaitot pacienta
līdzmaksājumu)
_____________________________
1.

Cena
(EUR)

40,00

-

40,00

50,00

-

50,00

57,15

10,008

67,15

16,25

7,11

23,36

1

Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās
daļas 3. un 4. punktu .

2

Ja procesa virzītājs ir noteicis komplekso vai komisijas ekspertīzi, tad izcenojumu reizina ar ekspertu skaitu.
Ekspertu skaitu nosaka procesa virzītājs (tiesa). Atzinumu izsniedz procesa virzītājam pēc samaksas
izdarīšanas.

3

Vienas konsultācijas apmeklējuma ilgums ir līdz 45 minūtēm.

4

No valsts budžeta neapmaksā tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar seksoloģisko ārstēšanu
un dzimuma maiņu (Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība” 2.4. apakšpunkts).

5

Likuma “Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija
līdz 1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietotajām personām” 6. pantā noteiktajā kārtībā

6

Ministru kabineta 18.07.2017. noteikumos Nr. 414 “Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas
kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā” noteiktajā kārtībā.

7

Aprēķinot stacionārā pavadīto gultas dienu skaitu (ārstēšanās ilgumu), personas iestāšanās dienu un
izrakstīšanas dienu uzskata par vienu dienu. Ja persona pretēji ārstniecības personas norādījumiem
stacionāro ārstniecības iestādi atstāj pirmajā dienā, ārstniecības iestāde ir tiesīga pieprasīt personai samaksu
par pirmajā dienā sniegtajiem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumiem (Ministru kabineta 28.08.2018.
noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 202. un
204. punkts).

8

Pacienta līdzmaksājumu nosaka par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu (Ministru kabineta
28.08.2018. noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”
13. pielikuma 5. punkts).
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