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Maksas pakalpojumu cenrāža 
Sadaļa Nr.5 „Palātas” 

 
Maksa par servisa pakalpojumiem Mātes un bērna aprūpes nodaļā (PĒCDZEMDĪBU aprūpes palātas) 
(Norādītā cena neietver ārstniecību, bet ir papildu samaksa par servisa pakalpojumiem) 
 

 

Nr. Palātas grupa Cena par gultas dienu  

1.  Ģimenes palāta ar papildu servisu  

1.1. Ģimenes palāta ar WC un dušu. 

Papildu serviss palātā: tuvas personas uzturēšanās un nodrošināts 

papildu aprīkojums - ledusskapis. 

60.00 1 EUR 

 

1.2. Ģimenes palāta tuvai personai ar jaundzimušo (īpašos gadījumos, kad 

bērna māte nevar uzturēties kopā ar bērnu). 

60.00 EUR 
 

2.  Gultasvieta pacientei divvietīgā palātā ar WC un dušu.  

Palātā nav paredzēta tuvas personas uzturēšanās iespēja.  

15.00 EUR 

3.  Gultasvieta pacientei palātā bez papildu servisa 

Gultasvieta mazā vienvietīgā palātā bez WC un dušas (WC un duša 

gaitenī, kopīga vairākām palātām) 

vai 

gultas vieta trīsvietīgā palātā ar WC ar dušu. 

Palātā nav paredzēta tuvas personas uzturēšanās iespēja. 

Bezmaksas 

Palātas maiņa pēc pacientes vēlēšanās 15.00 EUR 

1 Cenā iekļauta pacientei tuvas personas uzturēšanās palātā visu diennakti un ieejas karte pacientes 

apmeklēšanai ārpus noteiktā viesu laika.  

Wi-Fi tiek nodrošināts bezvadu tīkla pārklājuma zonā. 

Iepriekšēja palātas rezervēšana nav iespējama. 
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Maksas pakalpojumu cenrāža 
Sadaļa Nr.5 „Palātas” 
 
 
Maksa par servisa pakalpojumiem Dzemdību centra PIRMSDZEMDĪBU aprūpes palātās 
(Norādītā cena neietver ārstniecību, bet ir papildu samaksa par servisa pakalpojumiem) 

 

Nr. 
Palātas grupa Cena par gultas dienu 

1.  Ģimenes palāta ar papildu servisu 

Ģimenes palāta ar WC un dušu. 

Papildu serviss palātā: tuvas personas uzturēšanās un nodrošināts 

papildu aprīkojums - TV vai ledusskapis.  

60.00 1 EUR 

2.  Gultasvieta pacientei palātā ar papildu servisu 15.00 EUR 

 Gultasvieta divvietīgā palātā ar WC ar dušu. 

Papildu serviss palātā:  

 

- iespēja izmantot palātu kā vienvietīgu, apmaksājot papildus 15 EUR 

(kopā 30 EUR); 

30.00 EUR 

- pacientei tuvas personas uzturēšanās. 

Nodrošināts papildu aprīkojums - TV vai ledusskapis 

30.00 EUR 

3.  Gultasvieta pacientei palātā bez papildu servisa 

Gultasvieta divvietīgā vai trīsvietīgā palātā ar WC un dušu. 

Palātu nav iespējams izmantot kā vienvietīgu. 

Bezmaksas 

Palātas maiņa pēc pacientes vēlēšanās  15.00 EUR 

1 Cenā iekļauta pacientei tuvas personas uzturēšanās palātā visu diennakti un ieejas karte pacientes 

apmeklēšanai ārpus noteiktā viesu laika. Ģimenes palātas izmantojot īslaicīgi (līdz 12 stundām), par 

uzturēšanos minētajās palātās tiek piemērota samaksa 3.50 EUR/stundā. 

Wi-Fi tiek nodrošināts bezvadu tīkla pārklājuma zonā. 

Iepriekšēja palātas rezervēšana nav iespējama. 

 


