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Narkoloģiskās palīdzības dienesta  

ambulatoro un stacionāro maksas pakalpojumu cenrādis 

Rīgā 

Nr. 

p.k. 
Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

(EUR) 

Pakalpojuma saņemšanas 

adrese  

1. Ambulatorie pakalpojumi 

1.1. Ārsta narkologa konsultācija 1 apmeklējums 45,00 
Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.2. 
Ārsta narkologa konsultācija 

(atkārtota gada laikā) 
1 apmeklējums 30,00 

Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.3. Līdzatkarīgo konsultēšana 1 apmeklējums 20,00 
Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.4. 

Psihologa atzinums par 

psiholoģiskās izpētes 

(diagnostikas) rezultātiem: 

   

1.4.1. Psihodiagnostika saistībā ar 

ieroču atļaujas saņemšanu, 

pirmstermiņa veselības 

pārbaudēm transportlīdzekļa 

vadīšanas atzinuma saņemšanai, 

atzinumu darbam civilajā 

aviācijā, diagnozes apstrīdēšanas 

gadījumos, pirms komisijas 

sakarā ar atļauju pieejas valsts 

noslēpumam saņemšanai; 

1 atzinums 80,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.4.2. Psihodiagnostika citu iemeslu dēļ. 1 atzinums 60,00 Aptiekas ielā 1, k – 8, Rīgā 

1.5. Ārsta psihoterapeita konsultācija 1 apmeklējums 35,00 Aptiekas ielā 1, k -8, Rīgā 

1.6. 
Vienreizēja palīdzība vieglas 

intoksikācijas kupēšanai 
1 apmeklējums 30,00 

Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.6.1. 
Vienreizēja palīdzība abstinences 

simptomu kupēšanai  
1 apmeklējums 35,00 

Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.7. 

Viegla alkohola abstinences 

sindroma kupēšana  

(5 dienu kurss) 

5 apmeklējumi 100,00 Aptiekas ielā 1, k -8, Rīgā 

1.8. 
Narkotisko un psihotropo vielu 

abstinences sindroma kupēšana 
1 apmeklējums 20,00 Aptiekas ielā 1, k -8, Rīgā 
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1.9. 

Ārstēšanās kurss  ilgtermiņa 

farmakoterapijas programmai ar 

buprenorfīnu 

1 apmeklējums 15,00 Aptiekas ielā 1, k -8, Rīgā 

1.10 

Patoloģiskās tieksmes kupēšana, 

sagatavošanas kurss uzturošai 

terapijai (5 dienu kurss) 

5 apmeklējumi 60,00 
Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.11 

Uzturošā terapija, izmantojot 

psihoterapiju un sensibilizējošus 

medikamentus 

1 apmeklējums 90,00 

Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

Aptiekas iela 1, k-3, Rīgā 

1.12 

Uzturošā terapija, izmantojot 

prolongētas darbības 

medikamentu – Disulfirama 

implantu (bez ķirurga 

pakalpojumiem) 

1 apmeklējums 120,00 

Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

 

1.13 Refleksoterapijas seanss 1 apmeklējums 15,00 Aptiekas ielā 1, k -8, Rīgā 

1.14 
Psihiskās pašregulācijas 

apmācība, autogēnais treniņš 
1 apmeklējums 10,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.15 Individuālās psihoterapijas seanss 1 apmeklējums 28,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.16 Grupas psihoterapijas seanss 1 apmeklējums 10,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.17 Ģimenes psihoterapijas seanss 1 apmeklējums 35,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.18 Hipnozes seanss 1 apmeklējums 25,00 
Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.19 Emocionālā stresa terapija  1 apmeklējums 90,00 
Ļermontova ielā 1, Rīgā; 

Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

1.20 

Atturības motivācijas radīšana, 

izmantojot 12 soļu filozofiju un 

principus 

1 apmeklējums 20,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

2. Komisiju darbība 

2.1. 
Izziņa no medicīnisko dokumentu 

arhīva/pacientu datubāzes 
1 izziņa 

10,00 
Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

2.2. Narkologa atzinums1  1 atzinums 25,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

2.3. 
Specializētā medicīniskā 

komisija2 

 1 komisija 90,00 
Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

2.4. 

Komisijas atzinums par personas 

veselības stāvokli, kura pretendē 

uz speciālo atļauju pieejai valsts 

noslēpumam3 

1 atzinums 320,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 
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3. Diennakts stacionāra pakalpojumi 

3.1. 
Alkohola intoksikācijas stāvokļa 

kupēšana 
1 gultasdiena 77,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.2. 
Alkohola abstinences sindroma 

kupēšana   
1 gultasdiena 77,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.3. 
Narkotisko un psihotropo vielu 

abstinences sindroma kupēšana 
1 gultasdiena 77,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.4. 
Abstinences sindroma turpmāka 

terapija (līdz 12 stundām) 
1 gultasdiena 40,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.5. 
Abstinences sindroma turpmāka 

terapija (līdz 6 stundām) 
1 gultasdiena 30,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.6. Pretrecidīvu  psihoterapijas kurss 1 gultasdiena 77,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

3.7. Paaugstināta komforta palāta 1 gultasdiena 100,00 Aptiekas ielā 1, k-3, Rīgā 

4. Ārstu konsilijs 

4.1. Ārstu konsilijs 

1 konsilijs ne 

mazāk kā triju 

narkologu 

sastāvā 

80,00 Aptiekas ielā 1, k-8, Rīgā 

 

1 Narkologa atzinumu par personas veselības pārbaudi sniedz likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos, t.sk. 

personai, kura vēlas glabāt (nēsāt) ieročus vai ar tiem strādāt (Ministru kabineta 21.05.2019. noteikumi Nr. 211 “Noteikumi par 

ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un iznīcināšanu”); transportlīdzekļa vadītājam vai personai, kura vēlas saņemt 

transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju (Ministru kabineta 06.12.2011. noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm 

transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa 

veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”); lai noteiktu atbilstību darbam, dienestam un amatam (Ministru kabineta 

10.03.2009. noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, Ministru kabineta 03.06.2014. noteikumi 

Nr. 273 “Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa”, Ministru kabineta 01.11.2016. noteikumi Nr. 698 ”Civilās 

aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas 

medicīnas centru sertificēšanas kārtība”, Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata 

kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību 

pārbaudes kārtību”, likums Par valsts noslēpumu, Latvijas Republikas Zemessardzes likums, Likums par Latvijas banku, u. c.); 

personai, kura vēlas veikt aizbildņa pienākumu pildīšanu (Bāriņtiesu likuma 29. panta otrā daļa), u.c. 
2 Maksa par pirmstermiņa veselības pārbaudi Specializētajā medicīniskajā komisijā personai, kura vēlas glabāt (nēsāt) ieročus vai 

ar tiem strādāt (Ministru kabineta 21.05.2019. noteikumi Nr. 211 “Noteikumi par ieroču atļaujām un par ieroču izņemšanu un 

iznīcināšanu”) un transportlīdzekļa vadītājam (Ministru kabineta 06.12.2011. noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par veselības 

pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par 

pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”). 
3 Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumos Nr. 471 “Veselības pārbaudes noteikumi personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju 

pieejai valsts noslēpumam” noteiktajā kārtībā. 

                                                 


