
AKTUALIZĒTS

ar 27.11.2019. rīkojumu Nr.V-115/2019

Maksas pakalpojumu cenrāža

*

Nr.p.k.
Manipulācijas 

kods
Manipulācijas nosaukums Tarifs, (euro)

EUR

1 16008* Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija 20,15

2 16020* Cervikālā kanāla polipu noņemšana 22,96

3 16026* Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija 19,9

4 16027* Diagnostiskā amniocentēze un amniocentēze augļa materiāla iegūšanai 85,21

5 16028* Amniocentēze grūtniecības pārtraukšanai 80,3

6 16034* Transvagināla punkcija US kontrolē, horionbiopsija, folikula iegūšana 58,58

7 16045*
Piemaksa manipulācijām 16115, 16117, 16044, 16050, 16052, 16072 par vienlaikus 

veiktu citu operāciju
75,78

8 16046*
Piemaksa par pretsaaugumu intraperitoneālā līdzekļa (1,5 l 4 % ikodekstrīna 

šķīdums) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā un uroloģijā
98,97

9 16047*
Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (2 x 7cm) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā 

un uroloģijā
121,02

10 16048*
Piemaksa par dabīgā kolagēna implanta (4 x 7cm) lietošanu. Var norādīt arī ķirurģijā 

un uroloģijā
201,69

11 16052* Dzemdes perforācijas atveres sašūšana 172,62

12 16060*
Dzemdes amputācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez 

piedēkļu izņemšanas
247,15

13 16063*
Dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar vai bez 

piedēkļu izņemšanas
294,25

14 16072* Ķirurģiska kontracepcija (sterilizācija) ar laparatomiju 91,6

15 16073*
Piemaksa par ķirurģisku kontracepciju (sterilizācija) pie vienlaikus veiktas citas 

operācijas
15,9

16 16075* Šuvju uzlikšana dzemdes kaklam istmocervikālās mazspējas gadījumā 53,83

17 16076 Šuvju noņemšana no dzemdes kakla istmocervikālās mazspējas gadījumā 19,14

18 16110* Augļa iekšējais apgrozījums un ekstrakcija 26,37

19 16111* Tuboligācija pēc dzemdībām 84,33

20 16112* Amnioinfūzijas 41,19

21 16117* Mazais ķeizargrieziens 129,72

22 16118* Vaginālais ķeizargrieziens 91,39

23 16119* Augļa sadalīšanas operācija 59,2

24 16120* Placentas manuāla atdalīšana un izdalīšana 17,9

25 16121* Dzemdes dobuma manuāla revīzija un placentas manuāla ablācija 17,84

26 16130* Dzemdes kakla I–II pakāpes plīsuma sašūšana 31,68

27 16131* Dzemdes kakla III pakāpes plīsuma sašūšana 50,21

28 16132* Starpenes I un II pakāpes un maksts plīsuma sašūšana 28,5

29 16133* Starpenes III un IV pakāpes plīsumu sašūšana 82,67

Sadaļa Nr.12 "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi"

Manipulācijas tarifs norādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.555 "Veselības 

aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpes manipulācijas *
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30 16134* Epiziotomijas, perineotomijas sašūšana 24,76

31 54007*

Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, 

ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā 

(pēc objektiem, 1–4 preparāti), 1. kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes 

izmeklējumi)

17,22

32 04115*
Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 

minūtēm. Var norādīt kopā ar manipulāciju 04103
16,07

33 04119*
Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmām 

divām stundām
71,43

34 04123*
Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par pirmo 

diennakti
23,62

35 04124*
Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bupivakaīnu (Bupivacaine) par katrām 

nākamajām 12 stundām
11,85

36 04125*
Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu Bupivakaīna (Bupivacaine) lietošanu 

pirmās divās stundās
4,6

37 04126*
Piemaksa par zāļu Levobupivakaīna (Levobupivacaini hydrochloridum) vienas 

ampulas (50 mg/10 ml) lietošanu
3,17

38 04130*
Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz 

vienai diennaktij
21,51

39 04131*
Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz 

trīs diennaktīm
27,16

40 04132*
Piemaksa par mehāniskās infūzijas ierīces (easy pump vai analoga) izmantošanu līdz 

astoņām diennaktīm
32,27

41 04133* Spinālā anestēzija pirmās divas stundas 73,29

42 04134* Spinālā un epidurālā anestēzija par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas 18,5

43 04135* Kombinētā spināli–epidurālā anestēzija pirmās divas stundas 104,95

44 04138*
Kontrolētā analgēzija (PCA) vai sedācija ar perfuzoru, pirmās 24 stundas. 

Manipulāciju lieto pacientam, kuram nepieciešama atsāpināšana
10,77

45 04140*
Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 

04142 un 04143
32,16

46 04141*
Īslaicīga intravenozā anestēzija par katrām nākamajām 30 minūtēm. Nenorādīt kopā 

ar manipulācijām 04142 un 04143
16,01

47 04142* Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu 81,56

48 04143*
Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākamo stundu, 

sākot no otrās stundas
38,38

49 04146*
Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par pirmo stundu. Nenorādīt kopā ar 

manipulācijām 04142 un 04143
89,96

50 04147*
Totālā intravenozā anestēzija (TIVA) par katru nākamo stundu, sākot no otrās 

stundas. Nenorādīt kopā ar manipulācijām 04142 un 04143
36,63

51 04156* Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) lietošanu pirmajā stundā 14,7

52 04157* Piemaksa par zāļu Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā 15,99

53 04158*
Piemaksa par zāļu Izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par 

katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas
9,82

54 04159* Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu pirmajā stundā 15,96

55 04160*
Piemaksa par zāļu Mivakūrija lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās 

stundas
10,66

56 04161* Piemaksa par zāļu Cisatrakūrija (Cisatracurium) lietošanu pirmajā stundā 7,26
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57 04162*
Piemaksa par zāļu Cisatrakūriju (Cisatracurium) par katru nākamo stundu, sākot no 

otrās stundas
3,64

58 04163* Piemaksa par Remifentanīlu (Remifentanilum) par vienu stundu 9,42

59 04164* Piemaksa par Rokuronija (Rocuronium bromide) par vienu ampulu (50 mg) 9,42

60 04171* Centrālās vēnas punkcija un katetrizācija bez katetra vērtības 20,35

61 04172* Piemaksa par centrālās vēnas vienlūmena katetra lietošanu 10,76

62 04173* Piemaksa par centrālās vēnas divlūmenu katetra lietošanu 16,41

63 04174* Piemaksa par centrālās vēnas trīslūmenu katetra lietošanu 16,01

64 04175* Piemaksa par centrālās vēnas četrlūmenu katetra lietošanu 30,26

65 04176* Piemaksa par centrālās vēnas katetra ar antibakteriālu pārklājumu lietošanu 47,07

66 04186*
Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana). Nenorādīt kopā ar 

manipulāciju 04144
50,33

67 04187*
Piemaksa par sistēmas ar viena signāla pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar 

manipulāciju 04144
14,19

68 04188*
Piemaksa par sistēmas ar divu signālu pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar 

manipulāciju 04144
25,22

69 04189*
Piemaksa par sistēmas ar triju signālu pārveidotāju lietošanu. Nenorādīt kopā ar 

manipulāciju 04144
36,25

70 04193* Piemaksa par krikotireotomijas komplekta lietošanu 69,18

EUR

1 02078* Zāļu ievadīšana vēnā infūzijas, parenterālās barošanas nodrošinājumam 15,07

2 02082* Piemaksa par parenterālo barošanu un infūzijas šķīdumiem (diennaktī) 6,96

3 02083*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure  – CPAP) 

sistēmas "Infant flow " sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā 

(iekļautas visas sistēmas lietošanas izmaksas)

88,19

4 02084*

Pastāvīga pozitīva izelpas spiediena (Continuous pozitive airway pressure  – CPAP) 

sistēmas "Bubble " sagatavošana, uzlikšana un lietošana pirmajā stundā (iekļautas 

visas sistēmas lietošanas izmaksas)

67,09

5 02085*
CPAP "Bubble " un "Infant flow " sistēma – par katru nākamo stundu, sākot no otrās 

stundas
2,28

6 02086*
Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem ar vienreizlietojamo 

elpināšanas kontūru pirmajā stundā
223,56

7 02087*
Augstfrekvences mākslīgā plaušu ventilācija bērniem par katru nākamo stundu, sākot 

no otrās stundas
3,06

8 02088* Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par pirmo stundu 4,91

9 02089*
Skābekļa padeve caur deguna kanilēm ("ūsām") vai masku par katru nākamo stundu, 

sākot no otrās stundas
2,72

10 02090* Asins apmaiņas operācija caur nabas vēnā (v. umbilicalis ) ievadītu katetru 108,98

11 02101* Lumbālpunkcija 12,13

12 02107* Pleiras dobuma punkcija 33,92

13 02120*
Bērna sagatavošana un pievienošana monitoriem un pirmās reizes mērījumu 

noteikšana un monitora pārbaude
9,97

14 02131* Fototerapija 12 stundu kursam 84,29

15 02132*
Piemaksa manipulācijai 02131 par fototerapijas katru nākamo stundu, sākot no 13. 

stundas
7,23

16 02140* Augšējo elpošanas ceļu atbrīvošana un taktīla stimulācija 7,98

17 02141* Elpināšana ar pozitīvu spiedienu ieelpā (maisu – masku) 9,06

18 02142* Vienlaikus ar elpināšanu ekstratorakālā sirds masāža 9,21

Jaundzimušo intensīvā terapijas un reanimācijas (līdz 7.dzīves dienai) aprūpes manipulācijas *
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19 02147* Elpceļu atbrīvošana, intubējot un skalojot elpceļus 10,1

20 02148*
Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) līdz 2 stundām. Manipulāciju apmaksā bērniem 

līdz 3 gadu vecumam
31,94

21 02149*
Mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) par katru nākamo stundu, sākot no trešās stundas. 

Manipulāciju apmaksā bērniem līdz 3 gadu vecumam
26,06

22 02150* Infūzijas katetra ievadīšana nabas vēnā vai nabas artērijā 13,63

23 02153*
Piemaksa manipulācijai 02148 par vienreizējās lietošanas elpināšanas kontūru ar 

apsildīšanu lietošanu pie mākslīgās plaušu ventilācijas
16,14

24 02156*
Piemaksa par Phospholipida ex pulmonibus suum  (zāļu Curosurf  120 mg/1,5 ml 

endotraheopulmonārā instilācija, suspensija) lietošanu
443,72

25 41079* Asins gāzu un Ph analīze 13,51

26 11053* Elektroencefalogrāfija ar pārvietojamo iekārtu 47,35

27 31001* Pleiras drenas uzlikšana 65,64

28 06033* Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju 34,78

29 49006* Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings 3,1

30 49007* Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings 4,4

31 18340* Otoakustiskā emisija 11,76
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