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Narkoloģiskās palīdzības dienesta 

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas  

 maksas pakalpojumu cenrādis  

Rīga 

 

Nr. 

p.k. 
Publiskā pakalpojuma veids Mērvienība 

Izcenojums 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

(EUR) 

1.  Medicīniskā pārbaude 1 pārbaude 70,00 - 70,00 

2. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 1 vielas grupas 

noteikšanai * 

1 analīze 18,10 - 18,10 

3. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 2 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 20,40 - 20,40 

4. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 3 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 22,65 - 22,65 

5. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 4 vielu grupu 

noteikšanai * 
1 analīze 24,95 - 24,95 

6. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 5 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 27,20 - 27,20 

7. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 6 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 29,45 - 29,45 

8. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 7 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 31,75 - 31,75 

9. Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 8 vielu grupu 
1 analīze 34,00 - 34,00 



noteikšanai * 

10. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 9 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 36,30 - 36,30 

11. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 10 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 38,55 - 38,55 

12. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 11 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 40,80 - 40,80 

13. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 12 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 43,10 - 43,10 

14. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 13 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 45,35 - 45,35 

15. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 14 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 47,65 - 47,65 

16. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 15 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 49,90 - 49,90 

17. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 16 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 52,15 - 52,15 

18. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 17 vielu grupu 

noteikšanai * 
1 analīze 54,45 - 54,45 

19. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 18 vielu grupu 

noteikšanai * 
1 analīze 56,70 - 56,70 

20. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 19 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 59,00 - 59,00 

21. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 20 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 61,25 - 61,25 

22. Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 21 vielu grupu 
1 analīze 63,50 - 63,50 



 

 

 

 

noteikšanai * 

23. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 22 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 65,80 - 65,80 

24. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 23 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 68,05 - 68,05 

25. 

Izmeklēšana  ar enzimātisko 

imūnmetodi 24 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 70,35 - 70,35 

26. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 25 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 72,60 - 72,60 

27. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 26 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 74,85 - 74,85 

28. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 27 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 77,15 - 77,15 

29. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 28 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 79,40 - 79,40 

30. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 29 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 81,70 - 81,70 

31. 

Izmeklēšana ar enzimātisko 

imūnmetodi 30 vielu grupu 

noteikšanai * 

1 analīze 83,95 - 83,95 

32. 
Pilna ķīmiski toksikoloģiskā 

analīze  
1 analīze 141,65 - 141,65 

33. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

opija alkaloīdu noteikšanai * 
1 analīze 104,05 - 104,05 

34. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

efedrīna un efedrona noteikšanai * 1 analīze 52,75 - 52,75 

35. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

amfetamīna un MDA noteikšanai * 
1 analīze 52,75 - 52,75 



36. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

metamfetamīna un MDMA 

(ecstasy) noteikšanai * 

1 analīze 52,75 - 52,75 

37. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

hašiša (marihuānas) noteikšanai; 

objekts – urīns, noskalojumi no 

rokām, noskalojumi no mutes 

dobuma, nomazgājumi no rokām * 

1 analīze 81,45 - 81,45 

38. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

hašiša (marihuānas) noteikšanai  * 
1 analīze 52,20 - 52,20 

39. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

hašiša (marihuānas) noteikšanai; 

objekts – noskalojumi no mutes 

dobuma, nomazgājumi no rokām * 

1 analīze 56,25 - 56,25 

40. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

barbiturātu noteikšanai * 1 analīze 75,75 - 75,75 

41. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 1,4-

benzodiazepīna atvasinājumu 

(trankvilizatoru) noteikšanai * 

1 analīze 78,75 - 78,75 

42. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

kokaīna noteikšanai * 
1 analīze 75,45 - 75,45 

43. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

promedola noteikšanai * 
1 analīze 50,45 - 50,45 

44. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

ciklodola noteikšanai * 
1 analīze 61,30 - 61,30 

45. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

dimedrola noteikšanai * 
1 analīze 44,65 - 44,65 

46. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

klofelīna noteikšanai * 1 analīze 50,30 - 50,30 

47. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

triciklisko antidepresantu 

(amitriptilīna, notriplīna, 

imipramīna) noteikšanai * 

1 analīze 57,80 - 57,80 

48. 

Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

fenotiazīna atvasinājumu 

noteikšanai (neiroleptiķiem) * 

1 analīze 69,85 - 69,85 

49. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

acetona noteikšanai* 
1 analīze 23,85 - 23,85 



 

 

 

 

50. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

imovāna noteikšanai * 
1 analīze 69,85 - 69,85 

51. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

tramadola noteikšanai * 1 analīze 64,00 - 64,00 

52. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

beta-adrenoblokatoru noteikšanai * 
1 analīze 76,05 - 76,05 

53. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

ketamīna noteikšanai * 
1 analīze 68,10 - 68,10 

54. 
Ķīmiski toksikoloģiskā analīze 

gamma-oksibutirāta noteikšanai * 
1 analīze 54,35 - 54,35 

55. 
Alkohola koncentrācijas 

noteikšana  izelpotajā gaisā 
1 izmeklējums 12,40 - 12,40 

56. 

Alkohola koncentrācijas 

noteikšana bioloģiskā vidē ar 

laboratoriskiem izmeklējumiem * 

1 analīze 38,50 - 38,50 

57. 
Izmeklēšana ar mikromatricu 

tehnoloģiju uz 10 vielu grupām * 
1 analīze 71,60 - 71,60 

58. 
Izmeklēšana ar mikromatricu 

tehnoloģiju uz 11 vielu grupām * 
1 analīze 70,90 - 70,90 

59. 
Izmeklēšana ar mikromatricu 

tehnoloģiju uz 13 vielu grupām * 
1 analīze 73,75 - 73,75 

60. 

Pirms reisa alkohola ietekmes 

pārbaude: 

- darba laikā ( 8.00 – 17.00) 

- ārpus darba  laika ( 17.00 -8.00) 

1 stunda 

 

74,95 

118,45 

- 

- 

 

74,95 

118,45 

 

61. 

Dalība reidā: 

- ārstam 

- laborantam 

1 stunda 

 

24,70 

21,70 

 

- 

- 

 

24,70 

21,70 

 

62. 

Apmācību seminārs medicīniskās 

pārbaudes veikšanai (bez 

transporta izdevumiem ) 

 

3 stundas 173,55 36,45 210,00 

63. Klīniskā izmeklēšana un sertifikāta 

noformēšana 
1 pārbaude 10,18 - 10,18 



64. Konsultācija pēc personīgā 

iesnieguma par laboratoriskās 

izmeklēšanas iespējām 

 

1 konsultācija 

 

10,00 - 10,00 

65. 
Izziņa fiziskai personai par 

medicīnisko atzinumu 
1  izziņa 10,00 - 10,00 

66. 

Alkohola koncentrācijas 

noteikšana līķu biomateriālā ar 

laboratoriskiem izmeklējumiem * 

1 analīze 29,05 - 29,05 

67. 
Lekcija „Pirmsreisa narkoloģiskās 

pārbaudes” 
45 minūtes 24,40 - 24,40 

68. 

Agrīna alkoholisma diagnostika 

(CDT – Ogļhidrātu deficīta 

transferīna noteikšana) 

1 analīze 20,30 - 20,30 

69. 
Izmeklēšana ar mikromatricu 

tehnoloģiju uz 14 vielu grupām * 
1 analīze 78,40 - 78,40 

 

*Par analīžu veikšanu pēc pieprasījuma „Steidzami” (analīžu izpildes laiks no 1 līdz 5 

dienām atkarībā no izmeklējuma veida) tiek noteikta papildus samaksa 50% no analīžu cenas. 

Pārējos gadījumos analīzes tiek veiktas rindas kārtībā no 3 līdz 30 dienām, bet sarežģītu 

izmeklējumu veikšana līdz 40 vai 60 dienām.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas  

maksas pakalpojumu cenrādis. 

Cenrādis piemērojams no 2021. gada 1. marta. 


