Izmaiņas Manipulāciju sarakstā ar 01.07.2021.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi norādīti par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu manipulācijām un sadalīti atsevišķās
sadaļās pa veselības aprūpes pakalpojumu veidiem.
2. Speciālists var izmantot tās manipulācijas (arī no citām sadaļām, ja speciālistam attiecīgajā sadaļā nav darbībai atbilstošas manipulācijas), kuru izpildei
speciālistam ir tam nepieciešamā profesionālā kvalifikācija, specializācija vai iegūts sertifikāts, kas apliecina konkrētās manipulācijas izpildē pielietojamo
ārstniecisko un diagnostisko metožu apguvi.
3. Manipulāciju medicīniskajā dokumentācijā norāda, ja tā ir veikta pilnībā.
4. Piemaksu par implantu, šuvēju un citu medicīnas preču izmantošanu manipulācijā medicīniskajā dokumentācijā drīkst norādīt jebkurš speciālists neatkarīgi no
sadaļas atbilstoši konkrētās manipulācijas veikšanā izmantotajiem materiāliem.
5. Aprēķinot programmas "Iezīmētie pakalpojumi" viena pacienta ārstēšanas tarifus un diagnozēm piesaistīto grupu rādītājus, tiek ņemtas vērā tikai tās veiktās
manipulācijas, kas šajā pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*), izņemot tās stacionārajiem pacientiem veiktās manipulācijas, kuras šajā pielikumā atzīmētas ar divām
zvaigznītēm (**). Manipulācijas, kuras šajā pielikumā atzīmētas ar divām zvaigznītēm (**), tiek apmaksātas papildus.
6. Manipulācijas veikšanai nepieciešamie materiāli iekļauti manipulācijas tarifā, ja nav norādīts citādi.
7. Ja apmaksas nosacījumos ir norādīts, ka manipulācija ir apmaksājama ģimenes ārsta praksei, tad ārsts var deleģēt manipulācijas veikšanu citai ģimenes ārsta
praksē nodarbinātai ārstniecības personai atbilstoši tās kompetencei, kā arī vakcināciju var deleģēt veikt ārstniecības personai, kas nodarbināta citā ārstniecības
iestādē, ar kuru ģimenes ārsts ir noslēdzis sadarbības līgumu.
8. Diagnozes norādītas atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10). Ja norādīts trīszīmju diagnozes
kods, tas nozīmē, ka diagnožu kopā iekļauti arī visi četrzīmju apakškodi (piemēram, norādīts diagnozes kods I62, tas ietver arī visus četrzīmju apakškodus – I62.0;
I62.1; I62.9).
9. Manipulācijas ar tarifa vērtību 0,00 euro norāda gadījumos, kad tas nepieciešams samaksas par ārstēšanu aprēķināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu
statistiskai uzskaitei (tajā skaitā ģimenes ārstu darbības novērtēšanas kritēriju izpildes pārbaudei) vai tādu pakalpojumu identificēšanai un uzskaitei, kas tiek
apmaksāti ar tāmes finansējumu vai ikmēneša fiksēto piemaksu.
10. CT un MR izmeklējumu tarifos iekļautas radiologa diagnosta darba vietas izmaksas, kur tiek veikta digitāla rentgendiagnostikas attēlu apskate un apstrāde.
Radioloģijas manipulāciju tarifā iekļautas attēla (attēlu) izdruku (viena katras projekcijas izdruka) vai datu nesēja izmaksas. MR manipulācijās viena ķermeņa daļa ir
galva, kakls, krūškurvis, krūšu dziedzeri, vēders, un mazais iegurnis, katra gūžuas locītavas, katra pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, un pēdas locītava, katrs augšdelms,
apakšdelms, augšstilbs, apakšstilbs, mugurkaula–kakla daļa, mugurkaula–krūšu daļa, mugurkaula–jostas daļa, mugurkaula–krustu–astes daļa.
11. Atbilstoši veiktajai manipulācijai persona maksā pacienta līdzmaksājumu manipulāciju sarakstā noteiktajā apmērā.
12. Samaksa par anestēzijas pakalpojumiem (manipulācijas 04100–04199) tiek veikta, ja anestēzijas sākums un beigas fiksētas medicīniskajā dokumentācijā. Par
anestēzijas sākumu liecina atzīme anestēzijas kartē, kad tiek punktēta vēna, uzsākta infūzijas terapija, tieša premedikācija, narkotisko vielu ievadīšana. Par
anestēzijas beigām liecina atzīme anestēzijas kartē, kad pacientu pārved uz nākamo medicīniskās aprūpes etapu (atmošanās palātu, reanimācijas–intensīvās terapijas
nodaļu vai slimnieka palātu) vienas stundas laikā pēc operācijas beigām. Turpmākais anesteziologa uzraudzības darba novērtējums iekļauts gultasdienas tarifā. Ja
pēc operācijas nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, medicīniskajā dokumentācijā norāda manipulāciju 03209 un 03210. Pacienta potencēšanas gadījumā
nedrīkst norādīt vispārējās anestēzijas manipulācijas, jo potencēšanas izmaksas iekļautas gultasdienas tarifā. Sedācijas izmaksas reģionālās un spinālās/epidurālās
anestēzijas gadījumā iekļautas manipulācijas tarifā.
13. Veselības aprūpe mājās tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 3.4.punktam.
14. Visi izmeklējumi oftalmoloģijā ietver izmeklējumu datu apstrādi un rezultātu izvērtējumu.
15. Nosūtīt pacientu uz manipulāciju ir tiesīgi gan primārās, gan sekundārās veselības aprūpes speciālisti, ja manipulācijas apmaksas nosacījumos nav norādīts
citādi.
16. Laboratoriskie izmeklējumi tiek apmaksāti tikai stacionāriem, izņemot, ja apmaksas nosacījumos norādīts citādi.

• BKUS oficiāli iesniegta vēstule,
kurā tiek norādīts, ka par vienu
ķermeņa daļu var uzskatīt tādu
anatomisko apvidu, kura izmeklēšanu
var veikt viena MR skenēšanas
protokola ietvaros. Katrai ķermeņa
daļai ir savs specifisks skenēšanas
protokols, kura izpilde ilgst noteiktu
laiku. Piemēram, vēders un mazais
iegurnis kopā nevar būt viena
ķermeņa daļa, jo, veicot MR
izmeklējumus, katras šīs ķermeņa
daļas skenēšanai lieto savu
skenēšanas protokolu, kas vēdera
dobumam un mazajam iegurnim
atšķiras. Līdzīga situācija attiecas arī
uz gūžu locītavu un ceļa–pēdas
locītavu izmeklējumiem. Ar vienu
skenēšanas protokolu nevar izmeklēt
ne abas gūžas locītavas, ne ceļa un
pēdas locītavu vienlaikus.
• Latvijas Radiologu asociācija
apstiprina, ka norādītajiem
anatomiskajiem reģioniem (vēdera
dobuma orgāni, mazā iegurņa orgāni,
katrai gūžas, ceļa, pēdas locītava) tiek
izmantoti savi specifiski izmeklēšanas
protokoli un katrai no šīm ķermeņa
daļām tiek veikta atsevišķa
skenēšana. Lai izvairītos no
neprecizitātēm, Asociācija norāda, ka
papildus kā ķermeņa daļa būtu
jānorāda arī augšdelms, apakšdelms,
augšstilbs, apakšstilbs.
Saskaņots ar Radiologu asociāciju.

1. Citoloģijas manipulācijas

Sadaļa

Vispārējie
ambulatorie
pakalpojumi

Manip .
kods

01095

* vai **

Manipulācijas
nosaukums

Dzemdes
kakla
materiāla
paņemšana
šķidruma
citoloģijai
PAP testam
vai HPV
noteikšanai

Tarifs
(euro)

2.66

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp
pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

X

Ambulatori šo manipulāciju
apmaksā:
1. sievietēm, veicot valsts
organizēto dzemdes kakla
vēža skrīningu, norādot
diagnozi Z01.4;
2. pacientiem ar
pamatdiagnozi B20 vienu
reizi gadā;
3. pacientiem ar
pamatdiagnozi C53, D06,
N87, Z03.153;
4. grūtniecēm, kas ir
jaunākas par 25 gadiem ,
stājoties uzskaitē;
5. grūtniecēm pēc 25
gadiem, ja tā nav veikta
organizētā vēža skrīninga
ietvaros, kurā pēdējos trijos
gados saņemtā atbilde ir
norma;
6. sievietēm, kas ir vecākas
par 70 gadiem.
Spēkā no 2021. gada 1.
jūnija

Saistibā ar jaunām vadlīnijām
PAP tests un HPV tiek
noteikts izmantojot šķidruma
citoloģiju. Ir radīta jauna
manipulācija.
01.07.2021. Pēc Latvijas
Ginekologu un dzemdību
asociācijas lūguma
manipulācijas nosaukumā
korekcijas, lai tas būtu
vieglāk izprotams
ginekologiem, jo PAP tests ir
vairāk attiecināms uz
laboratorisko testēšanu, bet
paraugu ņem šķidruma
citoloģijai.

2. Prostatas vēža skrīnings
Pacienta līdzmaksājums (euro)
Sadaļa

Laboratoriskie
izmeklējumi Hematoloģija

Laboratoriskie
izmeklējumi Hematoloģija

Manip
. kods

40002

40003

* vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Seruma (plazmas)
iegūšana

Asins ņemšana ar slēgtu
sistēmu vienā stobriņā

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp
.

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

0.46

Ambulatori šo
manipulāciju apmaksā
bērniem un grūtniecēm, kā
arī veicot specifiskā
antigēna noteikšanas
izmeklējumu prostatas
vēža skrīningam.

1.30

Ambulatori šo
manipulāciju apmaksā
bērniem un grūtniecēm, kā
arī veicot specifiskā
antigēna noteikšanas
izmeklējumu prostatas
vēža skrīningam.
Manipulācija tiek ņemta
vērā, veicot ģimenes ārsta
darbības gada kvalitātes
novērtēšanu atbilstoši
līguma nosacījumiem.

X

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos nr. 55, 2021.gada
budžetā piešķirts finansējums
pasākumam "Vēža skrīninga
uzlabošana un medikamentu
pieejamība onkoloģiskiem
pacientiem"
Lai realizēt likumā “Par valsts
budžetu 2021.gadam” (spēkā
no 2021.gada 1.janvāra)
paredzēto prioritāro pasākumu
“Vēža skrīninga uzlabošana un
medikamentu pieejamība
onkoloģiskiem pacientiem”
Manipulācija spēkā no
01.05.2021
Saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos nr. 55, 2021.gada
budžetā piešķirts finansējums
pasākumam "Vēža skrīninga
uzlabošana un medikamentu
pieejamība onkoloģiskiem
pacientiem"
Lai realizēt likumā “Par valsts
budžetu 2021.gadam” (spēkā
no 2021.gada 1.janvāra)
paredzēto prioritāro pasākumu
“Vēža skrīninga uzlabošana un
medikamentu pieejamība
onkoloģiskiem pacientiem”
Manipulācija spēkā no
01.05.2021

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip
. kods

60197

60198

* vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Maksājums ģimenes
ārstam par pacienta
vecumā no 65 gadiem
nosūtīšanu uz valsts
organizēto prostatas
vēža skrīningu

Maksājums ģimenes
ārstam par pacienta
vecumā līdz 65 gadiem
nosūtīšanu uz valsts
organizēto prostatas
vēža skrīningu

Tarifs
(euro)

1.00

2.00

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp
.

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

X

Apmaksas nosacījumi

Ambulatori apmaksā tikai
gadījumos, kad pacients
tiek nosūtīts uz ambulatoro
laboratorisko prostatas
specifiskā antigēna
noteikšanas izmeklējumu,
vizītē nesaņemot citus
veselības aprūpes
pakalpojumus saistībā ar
saslimšanu vai pieaugušo
profilaktisko apskati.
Manipulāciju nenorāda
kopā ar manipulāciju
60196.
Manipulācija spēkā no
01.05.2021
Ambulatori apmaksā tikai
gadījumos, kad pacients
tiek nosūtīts uz ambulatoro
laboratorisko prostatas
specifiskā antigēna
noteikšanas izmeklējumu,
vizītē nesaņemot citus
veselības aprūpes
pakalpojumus saistībā ar
saslimšanu vai pieaugušo
profilaktisko apskati.
Manipulāciju nenorāda
kopā ar manipulāciju
60196.
Manipulācija spēkā no
01.05.2021

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos nr. 55, 2021.gada
budžetā piešķirts finansējums
pasākumam "Vēža skrīninga
uzlabošana un medikamentu
pieejamība onkoloģiskiem
pacientiem"
Lai realizēt likumā “Par valsts
budžetu 2021.gadam” (spēkā
no 2021.gada 1.janvāra)
paredzēto prioritāro pasākumu
“Vēža skrīninga uzlabošana un
medikamentu pieejamība
onkoloģiskiem pacientiem”
Saskaņā ar grozījumiem MK
noteikumos nr. 55, 2021.gada
budžetā piešķirts finansējums
pasākumam "Vēža skrīninga
uzlabošana un medikamentu
pieejamība onkoloģiskiem
pacientiem"
Lai realizēt likumā “Par valsts
budžetu 2021.gadam” (spēkā
no 2021.gada 1.janvāra)
paredzēto prioritāro pasākumu
“Vēža skrīninga uzlabošana un
medikamentu pieejamība
onkoloģiskiem pacientiem”

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Tumoru
marķieru
noteikšana

Tumoru
marķieru
noteikšana

Manip
. kods

* vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

60196

Pacienta nosūtīšana uz
valsts organizēto
prostatas vēža skrīningu,
ko veic ģimenes ārsts,
izmeklējot pacientu ar
saslimšanu vai veicot
pieaugušo profilaktisko
apskati

0.00

46143

*

PSA – prostatas
specifiskais antigēns.
Izmeklējuma rezultāts norma

5.39

*

PSA – prostatas
specifiskais antigēns.
Izmeklējuma rezultāts paaugstināts

5.39

46144

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp
.

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju norāda
gadījumos, kad, izmeklējot
pacientu ar saslimšanu vai
veicot pieaugušo
profilaktisko apskati,
papildus tiek veikta
pacienta nosūtīšana uz
valsts organizēto prostatas
vēža skrīningu.
Manipulāciju nenorāda
kopā ar manipulācijām
60197 un 60198.
Ambulatori šo
manipulāciju apmaksā ne
biežāk kā reizi divos gados
vīriešiem virs 50 gadiem
un vīriešiem no 45
gadiem, kuriem ģimenes
anamnēzē asinsradiniekam
ir konstatēts prostatas
vēzis, norādot diagnozi
Z12.5. Pacientiem ar
diagnozēm C61, N40, N42
un Z03.1 vai kuriem
konstatētas izmaiņas
minētajā izmeklējumā,
apmaksā bez
ierobežojumiem.
Ambulatori šo
manipulāciju apmaksā ne
biežāk kā reizi divos gados
vīriešiem virs 50 gadiem
un vīriešiem no 45
gadiem, kuriem ģimenes
anamnēzē asinsradiniekam
ir konstatēts prostatas
vēzis, norādot diagnozi
Z12.5. Pacientiem ar
diagnozēm C61, N40, N42

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju lietotu gadījumos,
ja skrīningu veic kopā ar citām
lietām, piem. saslimšanu vai
prof apskati, lai dubultā nav
līdzmaksājumi.

Lai varētu sekot skrīninga
rezultātiem un turpmākiem
izmeklējumiem.

Lai varētu sekot skrīninga
rezultātiem un turpmākiem
izmeklējumiem.

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Sadaļa

Manip
. kods

* vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp
.

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

un Z03.1 vai kuriem
konstatētas izmaiņas
minētajā izmeklējumā,
apmaksā bez
ierobežojumiem.

3. Onkoloģisko pacientu psihoemocionālie kabineti

Sadaļa

Psihiatrija
un
narkoloģija

Psihiatrija
un
narkoloģija

Psihiatrija
un
narkoloģija

Manip
. kods

13097

13098

13099

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Konsultācija pacientam
ambulatorā kabinetā

Attālināta konsultācija
ģimenes locekļiem

Attālināta
speciālistu
konsultācija grupā

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

0.00

Manipulāciju norāda
Onkoloģisko pacientu
psihoemocionālā atbalsta
kabineta ietvaros, sniedzot
individuālu konsultāciju
pacientiem klātienē, tai skaitā
pacientam atrodoties stacionārā.

0.00

Manipulāciju norāda
Onkoloģisko pacientu
psihoemocionālā atbalsta
kabineta ietvaros, sniedzot
attālinātu konsultāciju pacientu
tuviniekiem.

0.00

Manipulāciju norāda
Onkoloģisko pacientu
psihoemocionālā atbalsta
kabineta ietvaros, sniedzot
pacientiem un to tuviniekiem
grupu nodarbības attālināti.

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.17. apakšpunkts par onkoloģisko
pacientu psihoemocionālā atbalsta
kabinetam sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.17. apakšpunkts par onkoloģisko
pacientu psihoemocionālā atbalsta
kabinetam sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.17. apakšpunkts par onkoloģisko
pacientu psihoemocionālā atbalsta
kabinetam sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca".

Psihiatrija
un
narkoloģija

Psihiatrija
un
narkoloģija

13093

13096

Konsultācija
locekļiem

ģimenes

Konsultācija grupā

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības un
onkoloģisko pacientu
psihoemocionālā atbalsta
uzskaitei.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības un
onkoloģisko pacientu
psihoemocionālā atbalsta
uzskaitei.

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” Onkoloģisko
pacientu psihoemocionālā atbalsta
kabineta uzskaites manipulācijas
ESOŠĀS MANIPULĀCIJAS –
IZMAIŅAS TIKAI APMAKSAS
NOSACĪJUMOS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” Onkoloģisko
pacientu psihoemocionālā atbalsta
kabineta uzskaites manipulācijas
ESOŠĀS MANIPULĀCIJAS –
IZMAIŅAS TIKAI APMAKSAS
NOSACĪJUMOS:

4. Garastāvokļa kabinets

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip
. kods

60487

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Motivācijas
programmas pasākumi
bērniem

Tarifs
(euro)

1.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

13100

Narkoloģiskā
izvērtēšana –
pirmreizēja

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

13101

Narkoloģiskā
izvērtēšana – atkārtota
(ārstēšanās laikā)

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

13102

Narkoloģiskā
izvērtēšana – atkārtota
(pēc terapijas
pārtraukuma)

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

13103

Ārstēšanas un
rehabilitācijas plāna
narkoloģijā
sagatavošana

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Psihiatrija un
narkoloģija

13104

Narkologa tiešsaistes
konsultācija ģimenes
ārstam

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

13105

Narkologa slēdziena
sagatavošana ārējām
iestādēm

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

13106

Narkoloģiskās
ārstēšanas un
narkoloģiskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis nav
sasniegts

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

13107

Narkoloģiskās
ārstēšanas un
narkoloģiskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis sasniegts

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

13108

Narkoloģiskās
ārstēšanas un
narkoloģiskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis daļēji
sasniegts

0.00

Manipulāciju norāda
Garastāvokļa traucējumu
kabineta bērniem ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

13034

13040

13041

13042

13043

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Izvērtēšana pie
klīniskā/veselības
psihologa, uzsākot
konsultēšanu

Kognitīvo procesu
izpēte

Intelekta izpēte

Emocionālās un
sociālās sfēras izpēte

Personības izpēte

Tarifs
(euro)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda
psiholoģiskās
izvērtēšanas/izpētes/
"psihodiagnostikas" ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda
psiholoģiskās
izvērtēšanas/izpētes/
"psihodiagnostikas" ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda
psiholoģiskās
izvērtēšanas/izpētes/
"psihodiagnostikas" ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

13045

13050

13060

13065

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Cita psihodiagnostika

Psihoterapeitiska
izvērtēšana

Psihologa konsultācija

Atbalsta psihoterapija

Tarifs
(euro)

0.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

ietvaros. Manipulāciju norāda
psiholoģiskās
izvērtēšanas/izpētes/
"psihodiagnostikas" ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda
psiholoģiskās
izvērtēšanas/izpētes/
"psihodiagnostikas" ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

Piezīmes, paskaidrojums

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

13066

13067

13068

13070

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Psihodinamiskā
psihoterapija

Kognitīvi-biheiviorālā
psihoterapija

Krīzes intervence

Cita strukturēta
psihoterapija

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Norāda, ja speciālists
ir apguvis noteikto
psihoterapijas metodi, ieguvis
apliecinājumu un tiesības
praktizēt attiecīgajā metodē.

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

13080

13093

13095

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Supervīzija/kovīzija
speciālistu grupā

Konsultācija ģimenes
locekļiem

Konsultācija pacientam
ar ģimeni

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Supervīzija notiek
atbilstoši ārstniecības iestādes
organizētajai kārtībai atbilstoši
pieejamajiem resursiem un
darba organizācijai.
Manipulācija nav attiecināma
uz nesertificēta speciālista
individuālu pārraudzību.
Manipulāciju norāda katrs
supervīzijas dalībnieks, kas
iesasitīts konkrētā pacienta
ārstniecībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

Psihiatrija un
narkoloģija

13096

Konsultācija grupā

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

Psihiatrija un

13030

Psihiatriskā izvērtēšana

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555

Sadaļa

Manip
. kods

narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

- pirmreizēja

13031

Psihiatriskā izvērtēšana
- atkārtota (ārstēšanās
laikā)

13032

Psihiatriskā izvērtēšana
- atkārtota (pēc terapijas
pārtraukuma)

13033

Psihiskās veselības
stāvokļa smaguma
novērtēšanas
instrumentu
izmantošana

0.00

0.00

0.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
kad tiek veikta pacienta
klīniskā psihiatriskā
izvērtēšana (pirmais kontakts
ar psihiatrijas dienestu).
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
kad tiek veikta pacienta
klīniskā psihiatriskā
izvērtēšana.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
kad tiek veikta klīniskā
psihiatriskā izvērtēšana
pacientam, kas pārtraucis
ārstēšanu ilgāk par gadu, arī
remisijas gadījumā.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja pacienta izvērtēšanas laikā
psihiatrs izmanto noteiktu
diagnostisku instrumentu
(PHQ-9, GAD7, MMSE,

"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

MOCA, CGI-S, CGI-I, CGISS, SDQ, MCHAT u.c.).
Pacienta medicīniskajā
dokumentācijā jāveic ieraksts
par izmantotā instrumenta
rezultātiem un to klīnisko
interpretāciju.

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

13055

13083

Psihofarmakoterapijas
uzsākšana vai korekcija

Ārstēšanas un
rehabilitācijas plāna
psihiatrijā sagatavošana

0.00

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda
konsultācijas gadījumā, ja tiek
mainīta pacientam nozīmēta
terapija.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ambulatorās rehabilitācijas
nodrošināšanai tiek iesaistīti
vairāki speciālisti.
Manipulāciju uzrāda vienu
reizi pie plāna pirmreizējās
sastādīšanas.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

13085

Psihiatra/bērnu
psihiatra tiešsaistes
attālināta konsultācija
ģimenes ārstam

13086

Psihiatra/bērnu
psihiatra elektroniska
vai telefoniska
attālināta pacienta
konsultācija pacientam

13087

Ārstēšanas un
rehabilitācijas kurss
pārtraukts, jo pacients
to neapmeklē

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei kopā ar manipulāciju
60037 un garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei kopā ar manipulāciju
13035 un garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ambulatorās rehabilitācijas
nodrošināšanai tiek iesaistīti
vairāki speciālisti.

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs".
Pēc psihiatra, bērnu psihiatra
ieteikuma, manipulācijas nosaukums
jāmaina uz attālināta konsultācija, lai
būtu novienādots ar citām
manipulācijām manipulāciju
sarakstā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Pēc psihiatra, bērnu psihiatra
ieteikuma, manipulācijas nosaukums
jāmaina uz attālināta konsultācija, lai
būtu novienādots ar citām
manipulācijām manipulāciju
sarakstā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

13088

Ārstēšanas un
rehabilitācijas kurss
pārtraukts, citu iemeslu
dēļ

13090

Psihiatriskās ārstēšanas
un psihiatriskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis nav
sasniegts

13091

Psihiatriskās ārstēšanas
un psihiatriskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis sasniegts

13092

Psihiatriskās ārstēšanas
un psihiatriskās
rehabilitācijas kursa
plāna mērķis daļēji
sasniegts

Tarifs
(euro)

0.00

0.00

0.00

0.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ambulatorās rehabilitācijas
nodrošināšanai tiek iesaistīti
vairāki speciālisti.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ambulatorās rehabilitācijas
nodrošināšanai tiek iesaistīti
vairāki speciālisti.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei. Manipulāciju
norāda, ja ambulatorās
rehabilitācijas nodrošināšanai
tiek iesaistīti vairāki
speciālisti. Manipulāciju
norāda Garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.
Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ambulatorās rehabilitācijas
nodrošināšanai tiek iesaistīti
vairāki speciālisti.

Piezīmes, paskaidrojums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip
. kods

13051

13056

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Izvērtēšana, ko veic
funkcionālais
speciālists

Funkcionālā speciālista
nodarbība

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

0.00

Manipulāciju lieto kabinetā
sniegtas ambulatoras
psihiatriskās palīdzības
uzskaitei vai garastāvokļa
traucējumu kabineta bērniem
ietvaros. Manipulāciju norāda,
ja ar psihiatrisku pacientu
strādā funkcionālais
speciālists.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555
"Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"
185.18.apakšpunkts par garastāvokļa
traucējumu kabinetam bērniem
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Bērnu un pusaudžu resursu centrs"

5. Traheostomas kabinets

Sadaļa

Manip .
kods

* vai **

Manipulācijas nosaukums

Tarifs
(euro)

60494

Ārstniecības personu
apmācība traheostomas
pacienta aprūpes veikšanai
klātienē

0.00

60495

Ārstniecības personu
konsultācija traheostomas
pacienta aprūpes veikšanai
klātienē

0.00

60496

Pacientu un piederīgo
apmācība pastāvīgās
traheostomas kopšanā
klātienē

0.00

60497

Ārstniecības personu
konsultācija traheostomas
pacienta aprūpes veikšanai
attālināti

0.00

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60498

Pacientu un piederīgo
apmācība pastāvīgās
traheostomas kopšanā
attālināti

0.00

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60499

Konsultāciju sniegšana
mājas aprūpes speciālistiem

0.00

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"
Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"
Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"
Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"
Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"
Manipulāciju lieto
traheostomas kabinetā
pakalpojumu uzskaitei
VSIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca"

Piezīmes,
paskaidrojums

Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
uzskaites
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60500

60501

* vai **

Manipulācijas nosaukums

Traheostomas nomaiņa, veic
medicīnas māsa vai ārsta
palīgs

Traheostomas nomaiņa, veic
medicīnas māsa ar ārstu

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Piezīmes,
paskaidrojums

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju norāda SIA
“Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes
slimnīcas” speciālisti
traheostomas kabinetā
ietvaros
Manipulāciju norāda SIA
“Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes
slimnīcas” speciālisti
traheostomas kabinetā
ietvaros

72.98

85.62

Izveidotas jaunas
traheostomas
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam
Izveidotas jaunas
traheostomas
manipulācijas
Traheostomas
kabinetam

6. Hronisko pacientu manipulācijas

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip
. kods

60490

*
vai
**

**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa par stomu
(izņemot traheostomu)
apkopi hroniskiem
pacientiem

Tarifs
(euro)

11.14

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulācija tiek apmaksāta I-IV
līmeņa ārstniecības iestādēm par
pacientu, kurš tiek pārvests no
augstāka līmeņa ārstniecības iestādes
uz zemāku līmeņa ārstniecības iestādi.
Manipulācija tiek apmaksāta par
stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu programmu “Viena
pacienta ārstēšanas tarifs hronisko
pacientu aprūpes slimnīcā vai nodaļā
(ārstēšanas ilgums līdz 10 dienām)”
un “Viena pacienta ārstēšanas tarifs
hronisko pacientu aprūpes slimnīcā
vai nodaļā (ārstēšanas ilgums virs 10
dienām)” pacientiem. Norāda ne
biežāk kā vienu reizi pie katras
gultasdienas
Manipulācija spēkā līdz 31.12.2021.

Piemaksa, kas stimulētu IIV līmeņa (pēc MK
noteikumiem Nr.555)
ārstniecības iestādes uzņemt
pacientus no klīniskām
universitātes slimnīcām (V
līmenis), tādējādi atbrīvojot
vietu arī COVID - 19
pacientiem

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip
. kods

60491

60492

*
vai
**

**

**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa par
traheostomas aprūpi
hroniskiem pacientiem

Piemaksa par
izgulējumu un hronisku
brūču aprūpi

Tarifs
(euro)

26.46

30.28

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulācija tiek apmaksāta I-IV
līmeņa ārstniecības iestādēm par
pacientu, kurš tiek pārvests no
augstāka līmeņa ārstniecības iestādes
uz zemāku līmeņa ārstniecības iestādi.
Manipulācija tiek apmaksāta par
stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu programmu “Viena
pacienta ārstēšanas tarifs hronisko
pacientu aprūpes slimnīcā vai nodaļā
(ārstēšanas ilgums līdz 10 dienām)”
un “Viena pacienta ārstēšanas tarifs
hronisko pacientu aprūpes slimnīcā
vai nodaļā (ārstēšanas ilgums virs 10
dienām)” pacientiem. Norāda ne
biežāk kā vienu reizi pie katras
gultasdienas.
Manipulācija spēkā līdz 31.12.2021.
Manipulācija tiek apmaksāta I-IV
līmeņa ārstniecības iestādēm par
pacientu, kurš tiek pārvests no
augstāka līmeņa ārstniecības iestādes
uz zemāku līmeņa ārstniecības iestādi.
Manipulācija tiek apmaksāta par
stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu programmu “Viena
pacienta ārstēšanas tarifs hronisko
pacientu aprūpes slimnīcā vai nodaļā
(ārstēšanas ilgums līdz 10 dienām)”
un “Viena pacienta ārstēšanas tarifs
hronisko pacientu aprūpes slimnīcā
vai nodaļā (ārstēšanas ilgums virs 10
dienām)” pacientiem. Norāda ne
biežāk kā vienu reizi pie katras
gultasdienas.
Manipulācija spēkā līdz 31.12.2021.

Piezīmes, paskaidrojums

Piemaksa, kas stimulētu IIV līmeņa (pēc MK
noteikumiem Nr.555)
ārstniecības iestādes uzņemt
pacientus no klīniskām
universitātes slimnīcām (V
līmenis), tādējādi atbrīvojot
vietu arī COVID - 19
pacientiem

Piemaksa, kas stimulētu IIV līmeņa (pēc MK
noteikumiem Nr.555)
ārstniecības iestādes uzņemt
pacientus no klīniskām
universitātes slimnīcām (V
līmenis), tādējādi atbrīvojot
vietu arī COVID - 19
pacientiem

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip
. kods

60493

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Piemaksa par perorāli
lietojamu papildus
medicīnisko uzturu
vienam pacientam par
vienu diennakti.
Nenorādīt kopā ar
manipulācijām 04198
un 04199

**

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

10.88

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulācija tiek apmaksāta I-IV
līmeņa ārstniecības iestādēm par
pacientu, kurš tiek pārvests no
augstāka līmeņa ārstniecības iestādes
uz zemāku līmeņa ārstniecības iestādi.
Manipulācija tiek apmaksāta par
stacionāro veselības aprūpes
pakalpojumu programmu “Viena
pacienta ārstēšanas tarifs hronisko
pacientu aprūpes slimnīcā vai nodaļā
(ārstēšanas ilgums līdz 10 dienām)”
un “Viena pacienta ārstēšanas tarifs
hronisko pacientu aprūpes slimnīcā
vai nodaļā (ārstēšanas ilgums virs 10
dienām)” pacientiem.
Manipulācija spēkā līdz 31.12.2021.

Piemaksa, kas stimulētu IIV līmeņa (pēc MK
noteikumiem Nr.555)
ārstniecības iestādes uzņemt
pacientus no klīniskām
universitātes slimnīcām (V
līmenis), tādējādi atbrīvojot
vietu arī COVID - 19
pacientiem

7. Skābekļa terapija

Sadaļa

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Manip
. kods

60505

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ilgstošas skābekļa
terapijas
nozīmēšana ar
skābekļa titrēšanu

Tarifs
(euro)

35.01

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā pacientiem ar
hronisku elpošanas nepietiekamību,
ja PaO2≤7,3 kPa (≤55 mmHg); vai,
ja PaO2≤8,0 kPa (≤60 mmHg) un
viņiem diagnosticēta respiratora vai
kardiāla slimība ar sekundāru
policitēmiju (Ht≥55%), vai
pulmonālas hipertensijas pazīmēm,
vai perifērām tūskām, vai nakts
hipoksēmiju (SpO2<90% vairāk
nekā 30% no miega perioda), vai
diagnosticēta pulmonāla hipertensija;
un tas konstatēts divas reizes ar ≥ 3

Manipulāciju norāda pacientiem, kas
pēc asins gāzu izmeklējumiem atbilst
pacientu grupai, kam pienākas
ilgstoša skābekļa terapija.
Manipulācija ietver skābekļa
titrēšanu (līdz 60min ārstiecības
personu laika), pacienta rezultātu
izvērtēšanu, nozīmējuma rakstīšanu.

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

nedēļu starplaiku slimības remisijas
periodā. Manipulāciju nenorāda
pacientiem, kas saņem veselības
aprūpes pakalpojumus dienas
stacionārā citu saslimšanu dēl,
nenorāda kopā ar manipulāciju
60110.

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Elektrolīti,
skābju–bāzu
līdzsvars,
neorganiskie
elementi

60506

Nakts pulsa
oksimetrija
pacientiem, kam
tiek nozīmēta
skābekļa terapija
mājā

60507

Piemaksa
manipulācijai
60505 par
transkutāno
kapnogrāfiju

41086

Asins gāzu un Ph
analīze pacientiem
ar hronisku
elpošanas
nepietiekamību

46.73

Manipulāciju apmaksā
pneimononologiem un kardiologiem
pacientem ar hronisku respiratoru vai
kardiālu slimību, ja tās remisijas
periodā divos mērījumos PaO2≤ 8,0
kPa (≤ 60 mmHg) un >7,3 kPa (>55
mmHg) un nav pieejamu datu par
pacientam diagnosticētu policitēmiju
(Ht≥55%) vai pulmonālas
hipertensijas pazīmēm, netiek
konstatētas perifēras tūskas.

38.52

Manipulāciju apmaksā pacientiem ar
hronisku elpošanas nepietiekamību,
ja PaO2≤8,0 kPa (≤60 mmHg) un
PaCO2 >6,0 kPa (>45 mmHg), un
tiek nozīmēta ilgstoša skābekļa
terapija

13.92

Manipulāciju apmaksā pacientiem no
18 gadu vecuma ar elpošanas
nepietiekamību, ja SpO2≤ 92% un
tiek nozīmēta ilgstoša skābekļa
terapija

Izmeklējums nepieciešams nelielai
pacientu grupai, lai izvērtētu
skābekļa terapijas nepieciešamību.

Pacientiem, kam nepieciešams
izvērtēt skābekļa terapijas norisi
skābekļa titrēšanas laikā, var būt
nepieciešams veikt asins gāzu
monitorēšanu - to var veikt vai nu
veicot vairākas artēriju punkcijas un
asins gāzu laboratorisku izmeklēšanu
procedūras laikā, vai pacientam
skābekļa titrēšanas laikā izmanto
transkutāno kapnogrāfiju.
Tiek veidota jauna manipulācija, kas
paredzēta tikai ambulatoriem
pacientiem. Esošās apmaksas
nosacījumi un apmaksa nav
savienojama. Atsevišķa manipulācija
ļaus arī veikt skābekļa terapijas
pacientu plūsmas kontroli.

Sadaļa

Elektrolīti,
skābju–bāzu
līdzsvars,
neorganiskie
elementi

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Elektrolīti,
skābju–bāzu
līdzsvars,
neorganiskie
elementi

Manip
. kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa
manipulācijai
41086 par spieķa
kaula artērijas
(a. radialis)
punkciju arteriālo
asins gāzu
kontrolei

41087

60508

Skābekļa terapijas
nodrošināšana
mājās par vienu
dienu

60509

Piemaksa
manipulācijai
60508 par
skābekļa
koncentratoru
nodrošināšanu

41079

*

Asins gāzu un Ph
analīze bērniem

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

20.51

Manipulāciju apmaksā pacientiem no
18 gadu vecuma ar elpošanas
nepietiekamību, ja SpO2≤ 92% un
tiek nozīmēta ilgstoša skābekļa
terapija

Tiek veidota jauna manipulācija, kas
paredzēta tikai ambulatoriem
pacientiem. Esošās apmaksas
nosacījumi un apmaksa nav
savienojama. Atsevišķa manipulācija
ļaus arī veikt skābekļa terapijas
pacientu plūsmas kontroli.

1.83

Manipulāciju apmaksā pacientiem ar
hronisku elpošanas nepietiekamību,
ja PaO2≤7,3 kPa (≤55 mmHg), kā arī
pacientiem ar hronisku elpošanas
nepietiekamību, ja PaO2≤8,0 kPa
(≤60 mmHg) un: viņiem
diagnosticēta respiratora vai kardiāla
slimība ar sekundāru policitēmiju
(hematokrīts ≥55%), vai pulmonāla
hipertensija, vai perifērās tūskas, vai
nakts hipoksēmija (SpO2<90%
vairāk nekā 30% no miega perioda);
pulmonāla hipertensija. Apmaksā
tikai VSIA "NRC Vaivari".
Manipulācija spēkā no 01.08.2021.

Manipulācija subakūtiem pacientiem.

91.55

Manipulāciju norāda vienu reizi
vienam pacientam. Apmaksā tikai
VSIA "NRC Vaivari". Manipulācija
spēkā no 01.08.2021.

Manipulācija subakūtiem pacientiem.

13.92

Samaksa par manipulāciju tiek
veikta, ja: 1) to norāda VSIA "Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca"
uzņemšanas nodaļas pacientiem
vecumā līdz 18 gadiem (bērniem); 2)
bērniem ar VSIA “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca" nodarbinātu
bērnu nefrologa vai nefrologa
nosūtījumu un ar šādām pamata
diagnozēm: N15.8, N16.3, N16.8,

Nosaukuma precizēšana, lai
nodrošinātu vieglāku kodēšanu.

Sadaļa

Citās
sadaļās
neiekļautās
manipulācija

Manip
. kods

60510

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Skābekļa titrēšana
pacientiem, kam
nozīmē ilgstošu
skābekļa terapiju

Tarifs
(euro)

14.04

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

N18.1-N18.5, N18.9, N22, N22.8,
N25.8, N25.9, N28.9, N29.8, E26.8,
E72.0.
Manipulāciju apmaksā pacientiem ar
hronisku elpošanas nepietiekamību,
ja PaO2≤7,3 kPa (≤55 mmHg); vai,
ja PaO2≤8,0 kPa (≤60 mmHg) un
viņiem diagnosticēta respiratora vai
kardiāla slimība ar sekundāru
policitēmiju (Ht≥55%), vai
pulmonālas hipertensijas pazīmēm,
vai perifērām tūskām, vai nakts
hipoksēmiju (SpO2<90% vairāk
nekā 30% no miega perioda), vai
diagnosticēta pulmonāla hipertensija;
un tas konstatēts divas reizes ar ≥ 3
nedēļu starplaiku slimības remisijas
periodā. Manipulāciju nonorāda
kopā ar manipulāciju 60505

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju var noradīt pacientiem,
kas atrodas Neiroloģisko un iekšķīgo
slimību dienas stacionārā, saņemot
arī citus veselības aprūpes
pakalpojumus

8. Citas jaunas manipulācijas

Sadaļa

Plastiskā
(rekonstruktīvā
un plaukstas)
ķirurģija,
izmantojot
optisko
palielinājumu

Manip
. kods

*
vai
**

Implanta
pielietošana krūts
rekonstrukcijā

23057

Neiroķirurģija

24130

*

Neiroķirurģija

24131

*

Neiroķirurģija

24132

*

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

70930

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa par
hermetizējoši
hemostātisko
matricu ar kolagēnu
un NHS - PEG 27
mm x 27 mm
Piemaksa par
hermetizējoši
hemostātisko
matricu ar kolagēnu
un NHS - PEG 45
mm x 45 mm
Piemaksa par
hermetizējoši
hemostātisko
matricu ar kolagēnu
un NHS - PEG 45
mm x 90 mm
Piemaksa mobilā
zobārstniecības
kabineta
ekspluatācijas
izdevumu segšanai
par katru pacientu
bez nakšņošanas

Tarifs
(euro)

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes,
paskaidrojums

0.00

Manipulāciju norāda VSIA "Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca",
SIA “Rīgas austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”, SIA “Liepājas
reģionālā slimnīca” un SIA “Daugavpils
reģionālā”, ja pacientei atbilstoši
indikācijām veikta krūts rekonstrukcija
izmantojot implantu, kas apmaksāts no
pacientes vai trešās personas līdzekļiem.
Gadījumos, ja pretēji indikācijām,
paciente uzstāj uz krūšu rekonstrukciju ar
implantu, manipulācija netiek noradīta.

Uzskaites
manipulācija. Nākotnē
paredzēta apmaksāt šo
pakalpojumu, kad tam
tiks atrasts papildus
finansējums.

44.81

Manipulāciju norāda atbilstoši
izlietotajam materālu skaitam. Nenorādīt
kopā ar manipulāciju 21138

Manipulācija tiek
lietota kā alternatīva
manipulācijai 21138

125.05

Manipulāciju norāda atbilstoši
izlietotajam materālu skaitam. Nenorādīt
kopā ar manipulāciju 21137

Manipulācija tiek
lietota kā alternatīva
manipulācijai 21137

230.06

Manipulāciju norāda atbilstoši
izlietotajam materālu skaitam. Nenorādīt
kopā ar manipulāciju 21139

Manipulācija tiek
lietota kā alternatīva
manipulācijai 21139

Manipulāciju apmaksā ārstniecības
iestādēm, kurām tā ietverta līgumā.
Manipulāciju neapmaksā, ja pakalpojumu
sniedz Slimību profilakses un kontroles
centra mobilais zobārstniecības autobuss.

Jauna mobilās
zobārstniecības
brigādes izveide.
Izmaksas mobilajam
zobārstniecības
autobusam, lai
Zobārstniecība varētu
sniegt zobārstniecības

13.57

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes,
paskaidrojums

pakalpojumus bērniem
līdz 18 gadu vecumam,
tādējādi uzlabojot
zobārstniecības
pakalpojumu
pieejamību.

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

70931

Piemaksa mobilā
zobārstniecības
kabineta
ekspluatācijas
izdevumu segšanai
par katru pacientu
ar nakšņošanu

60485

Piemaksa ģimenes
ārstam par pacienta
ar psihiskiem un
uzvedības
traucējumiem
dinamisku
novērošanu

60486

Pacienta ar
psihiskiem un
uzvedības
traucējumiem
nodošana ģimenes
ārstam dinamiskai
novērošanai

21.88

Manipulāciju apmaksā ārstniecības
iestādēm, kurām tā ietverta līgumā.
Manipulāciju neapmaksā, ja pakalpojumu
sniedz Slimību profilakses un kontroles
centra mobilais zobārstniecības autobuss.

9.39

Ģimenes ārsts manipulāciju norāda katru
reizi, kad apmeklējums nepieciešams, lai
izpildītu psihiatra izsniegtas dinamiskās
novērošanas veidlapas veicamās darbības,
pacientiem ar noteiktām diagnozēm (F00,
F01, F02, F03, F20, F21, F23, F25, F30,
F31, F32, F33, F34, F40, F41, F42, F43,
F44, F45, F50, F06, F07, F7).
Manipulācija spēkā no 15.07.2021.

0.00

Manipulāciju norāda psihiatrs, nododot
pacientu ar psihiskiem un uzvedības
traucējumiem ar noteiktām diagnozēm
(F00, F01, F02, F03, F20, F21, F23, F25,
F30, F31, F32, F33, F34, F40, F41, F42,
F43, F44, F45, F50, F06, F07, F7)
dinamiskai novērošanai ģimenes ārstam

Jauna mobilās
zobārstniecības
brigādes izveide.
Izmaksas mobilajam
zobārstniecības
autobusam, lai
Zobārstniecība varētu
sniegt zobārstniecības
pakalpojumus bērniem
līdz 18 gadu vecumam,
tādējādi uzlabojot
zobārstniecības
pakalpojumu
pieejamību.
Par nepieciešamajiem
pasākumiem 2021.
gadam un turpmāk, lai
samazinātu ilglaicīgu
negatīvo ietekmi uz
sabiedrības psihisko
veselību, ko rada
COVID-19 pandēmija
ziņojuma ietvaros
Manipulācija
nepieciešama uzskaitei
jaunā pasākuma, ko
ievieš Par
nepieciešamajiem
pasākumiem 2021.
gadam un turpmāk, lai
samazinātu ilglaicīgu
negatīvo ietekmi uz
sabiedrības psihisko
veselību, ko rada

Sadaļa

Psihiatrija un
narkoloģija

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Anestēzijas
pakalpojumi

Manip
. kods

13109

60245

04200

*
vai
**

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

**

Autiska spektra
traucējumu
diagnostika

*

Skābekļa terapijas
nodrošināšana
pacientam, kas
pārslimojis Covid19, saņemot
rehabilitācijas
pakalpojumus
stacionārā vai
dienas stacionārā

**

Epidurālā
anestēzija
dzemdību
atsāpināšanai par

Tarifs
(euro)

86.42

2.76

84.42

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulācija stājas spēkā pēc
nepieciešamā finansējuma piešķiršanas.

Manipulāciju norāda vienu reizi dienā
pacientam, ar pārslimotu laboratoriski
apstiprinātu Covid-19 infekciju
(anamnēzē diagnoze “U07.1. - Covid-19,
ja vīruss identificēts”) saņemot
rehabilitācija pakalpojumus, ja pacientam
noteikta vidēja vai smaga elpošanas
mazspēja (skābekļa saturācija pašaprūpes
aktivitāšu laikā krītas zem 92%) un tiek
nodrošināta skābekļa terapija
Manipulāciju apmaksā dzemdību
atsāpināšanai medicīnisku indikāciju
gadījumā. Manipulācija stājas spēkā pēc
nepieciešamā finansējuma piešķiršanas.

Piezīmes,
paskaidrojums

COVID-19 pandēmija
ziņojuma ietvaros,
kontrolei
Šobrīd diagnostikas
testu ir iespējams veikt
par personīgiem
līdzekļiem, bet, lai
AST diagnosticētu pēc
iespējas ātrāk, būtu
nepieciešams valsts
apmaksāts
pakalpojums. Tas
uzlabotu pakalpojuma
pieejamību, veicinātu
rehabilitācijas
paskalpojumu
saņemšanu, lai
uzlabotu dzīves
kvalitāti bērnam un
ģimenei.
Pēc finansējuma
piešķiršanas
ārstniecības iestādes
tiks informētas par
manipulācijas spēkā
stāšanās datumu.

Manipulācija
nepieciešama Post
Covid pacientu
rehabilitācijas
nodrošināšanai.

Plānojot paplašināt
epidurālās anestēzijas
medicīniskās
indikācijas,

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

pirmajām divām
stundām

Anestēzijas
pakalpojumi

04201

**

Prolongētā
epidurālā
analgēzija
dzemdībās ar zālēm
bupivakaīnu
(Bupivacaine) par
katrām nākamajām
12 stundām

Anestēzijas
pakalpojumi

04202

**

Piemaksa
epidurālai
anestēzijai par zāļu
bupivakaīna
(Bupivacaine)
lietošanu pirmajās
divās stundās

Anestēzijas
pakalpojumi

04203

**

Epidurālā
anestēzija

11.85

Manipulāciju apmaksā dzemdību
atsāpināšanai medicīnisku indikāciju
gadījumā. Manipulācija stājas spēkā pēc
nepieciešamā finansējuma piešķiršanas.

4.60

Manipulāciju apmaksā dzemdību
atsāpināšanai medicīnisku indikāciju
gadījumā. Manipulācija stājas spēkā pēc
nepieciešamā finansējuma piešķiršanas.

22.40

Manipulāciju apmaksā dzemdību
atsāpināšanai medicīnisku indikāciju

Piezīmes,
paskaidrojums

nepieciešams segt
izdevumus, kas saistīti
ar palielinātu pacientu
skaitu.
Pēc finansējuma
piešķiršanas
ārstniecības iestādes
tiks informētas par
manipulācijas spēkā
stāšanās datumu.
Plānojot paplašināt
epidurālās anestēzijas
medicīniskās
indikācijas,
nepieciešams segt
izdevumus, kas saistīti
ar palielinātu pacientu
skaitu.
Pēc finansējuma
piešķiršanas
ārstniecības iestādes
tiks informētas par
manipulācijas spēkā
stāšanās datumu.
Plānojot paplašināt
epidurālās anestēzijas
medicīniskās
indikācijas,
nepieciešams segt
izdevumus, kas saistīti
ar palielinātu pacientu
skaitu.
Pēc finansējuma
piešķiršanas
ārstniecības iestādes
tiks informētas par
manipulācijas spēkā
stāšanās datumu.
Plānojot paplašināt
epidurālās anestēzijas

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

dzemdību
atsāpināšanai par
katru nākamo
stundu, sākot no
trešās stundas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācija

60488

Piemaksa pie bērnu
profilaktiskās
apskates par bērnu
no 1,5 līdz 3
gadiem psihiskās
veselības skrīningu,
ko veic ģimenes
ārsts

Apmaksas nosacījumi

gadījumā. Manipulācija stājas spēkā pēc
nepieciešamā finansējuma piešķiršanas.

8.15

X

Manipulāciju norāda ģimenes ārsts, veicot
bērna vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem
psihiskās veselības novērtēšanu.
Manipulācija spēkā no 01.08.2021.

Piezīmes,
paskaidrojums

medicīniskās
indikācijas,
nepieciešams segt
izdevumus, kas saistīti
ar palielinātu pacientu
skaitu.
Pēc finansējuma
piešķiršanas
ārstniecības iestādes
tiks informētas par
manipulācijas spēkā
stāšanās datumu.
Balstoties uz Bērnu
tiesību aizsardzības
likuma, ir
nepieciešama vienota
agrīnās attīstības
novērtēšana bērniem
vecumā no 1,5 līdz 3
gadiem ģimenes ārstu
praksēs. Bērniem no
1,5 – 3 gadu vecumam
dodoties pie ģimenes
ārsta uz bērna
profilaktisko apskati,
kur tiks sniegts plašāks
izmeklējums (“Bērna
vecumā no 1,5 līdz 3
gadiem fiziskās un
garīgās attīstības
novērtēšana valsts
organizētās attīstības
skrīningprogrammas
ietvaros atbilstoši
normatīvajiem aktiem
par ārstniecības iestāžu
medicīniskās un
uzskaites
dokumentācijas
lietvedības kārtību”),

Sadaļa

Manip
. kods

*
vai
**

Pacienta līdzmaksājums (euro)
Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Ambulat.
pakalp.

Dienas
stac.
pakalp .

Stacion.
pakalp.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes,
paskaidrojums

kura izmaksas par
vienu vizīti veido 17.86
EUR apmērā. Lai segtu
izmaksas par
paplašināto bērna
profilaktisko apskati,
papildus nepieciešamo
finansējumu veido abu
manipulāciju starpība,
jo bērniem vecumā no
1,5 – 3 gadiem
līdzšinējo 9.71 EUR
turpmāk veiks
maksājumu 17.86 EUR
apmērā.

9. Izmaiņas nosaukumos un vai apmaksas nosacījumos

Sadaļa

Neonatoloģija
un pediatrija

Neonatoloģija
un pediatrija

Manip .
kods

02125

02126

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

*

Poligrāfija (PG)
stacionārā

*

Polisomnogrāfija
(PSG)

Tarifs
(euro)

208.46

285.16

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Samaksa par šo manipulāciju tiek
veikta VSIA "Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca" tikai par bērnu
līdz 18 gadu vecumam ārstēšanai.u ar
pediatra, "Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas" nodarbināta
otorinolaringologa vai “Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas"
nodarbināta pneimonologa
nosūtījumu pie sekojošiem diagnožu
kodiem: E65-E66, E75.5, E84, F51.0F51.9, G12, G47.0-G47.9, G70-73,
J35.2, J47, J84.9, J96.1, P27.1, P28.2P28.9, Q04.9, Q31-34, Q90-99,
R06.1, R06.8, Z99.8.
Samaksa par šo manipulāciju tiek
veikta VSIA "Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca" tikai par bērnu
līdz 18 gadu vecumam ārstēšanai.u ar
pediatra, "Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas" nodarbināta
otorinolaringologa vai “Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas"
nodarbināta pneimonologa
nosūtījumu pie sekojošiem diagnožu
kodiem: E65-E66, E75.5, E84, F51.0F51.9, G12, G47.0-G47.9, G70-73,
J35.2, J47, J84.9, J96.1, P27.1, P28.2P28.9, Q04.9, Q31-34, Q90-99,
R06.1, R06.8, Z99.8.

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulācijas apmaksas
nosacījumu precizēšana,
turpmāk nosaukumā norādot,
ka tā ir veicama stacionārā
pie konkrētiem
nosacījumiem.

Manipulācijas apmaksas
nosacījumu precizēšana,
turpmāk norādot konkrētākus
nosacījumus tās apmaksai.

Sadaļa

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

29018

Tamponu maiņa vai
izņemšana no deguna
degunā (pēc
ķirurģiskām
manipulācijām)

12.45

29021

*

Zygomatico Orbitālesā
kompleksa bojājums,
orbītas pamata plastika,
tai skaitā ar mikrosietu

131.11

*

Abu žokļu šinēšana
Šinas uzlikšana
veselam neievainotam
žoklim

22.80

*

Apakšžokļa transfokāla
osteosintēze ar stiepli
miniplāksnēm vairākās
vietās lauztam žoklim

92.29

4.00

4.00

X

*

Augšžokļa osteosintēze
ar i/o pieeju ar ligatūru
vai metāla plāksnīti
plāksnēm

131.38

4.00

4.00

X

29030

29032

29039

X

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Šo manipulāciju šoobrīd
lielākajā daļā gadījumu lieto
sejas-žokļu ķirurģi un tam
nevajadzētu ietekmēt citus
speciālistus.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29066

Žokļa šinas korekcija,
redresācija

18.97

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29071

Pseidoartrozes vai
kaula lūzuma operācija,
kas saistīta ar kaulu
salikšanu, sanaglošanu
vai kaula transplanta
implantāciju ar
rekonstrukcijas plāksni

144.20

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29087

Hematomas i/o, e/o
atvēršana

30.98

4.00

4.00

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29095

Kaula šuves (stieples)
izņemšana (operācija)

92.29

4.00

4.00

29096

Vienā vietā Lauzta
žokļa šinēšana (lauzts
un neievainots)
(operāciju zālē)

92.29

4.00

4.00

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

*

*

X

Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

puses.

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā
Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29129

29131

29135

29155

29156

*

Radikulāras Žokļa
cistas ekstirpācija bez
zoba sakņu gala
rezekcijas diametrā līdz
2 cm

92.29

4.00

4.00

X

*

Radikulāras Žokļa
cistas ekstirpācija ar
viensaknes zoba saknes
gala rezekciju

105.30

4.00

4.00

X

*

Radikulāras Žokļa
cistas ekstirpācija ar
zobu saknes gala
rezekciju ar retrogrādu
plombēšanu viensaknes
zobiem un dzerokļiem
- cistektomija

92.29

4.00

4.00

X

*

Vanaha operācija
Selektīva zemžokļa
limfātiskās sistēmas un
zemžokļa siekalu
dziedzera ekstirpācija

196.32

Neiralģijas ārstēšanas
ķirurģiskā
metode/blokāde –
alkoholizācija

22.55

X

Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

puses.

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29199

*

Deguna
Rinoseptoplastika ar
osteotomiju –
osteotomija ar deguna
starpsienas korekciju

124.88

144.20

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29200

*

Zygomatico orbitaāles
kompleksa deformācija
– orbītas pamata
plastika, korekcijas ar
mikroplāksnēm un
mikrosietu

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29238

*

Ekspandera ielikšana,
bez ekspandera cenas

118.37

Sejas skeleta
ievainojumu un
slimību
ārstēšana sejasžokļu ķirurģijā

29260

*

Piemaksa manipulācijai
29224 29238 par
implantu – ekspanders

498.86

4.00

4.00

X

X

4.00

4.00

X

Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.
Manipulāciju nosaukumi ir
vēsturiski un novecojuši.
Izmaiņas tika iniciētas no
Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas centra vadītājas dr.
Annas Ivanovas (PSKUS)
puses.

Sadaļa

Ģenētika

Manip .
kods

49029

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

*
**

Mutāciju noteikšana
onkoloģijas jomā no
audu parauga ar
nākamās paaudzes
sekvencēšanas (NGS)
tehnoloģiju

1506.96

343.98

Ģenētika

49042

*
**

Genoma visaptveroša
profilēšana ar nākamās
paaudzes sekvencēšanu
(NGS), izmantojot
šķidro biopsiju
onkoloģijas jomā

Otorinolaringol
oģija

18162

*

Kohleārā implanta
implantācija bez
implanta vērtības

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Apmaksā SIA "Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīca“
pacientiem, ja nepieciešams lemt par
medikamentu tālāku pielietošanas
taktiku ar plaušu vēzi (C34),
kolorektālo vēzi (C18-C20) un olnīcu
vēzi (C56), kā arī VSIA "Paula
Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā
slimnīca" un SIA "Liepājas reģionālā
slimnīca" slimnīcu stacionāriem
pacientiem ar plaušu vēzi (C34),
kolorektālo vēzi (C18-C20) un olnīcu
vēzi (C56), ja izmeklējums veikts
VSIA "Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīca”.

564.36

Apmaksā SIA „Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcai” tikai
ar Plaušu slimību konsilija slēdzienu
par izmeklējuma veikšanu pacientiem
ar plaušu vēzi (C34)
X

Piezīmes, paskaidrojums

1. * vietā plānojam ** primāri tas ir nepieciešams,
lai RAKUS varētu samaksāt
gadījumā ja kādu no šiem
pakalpojumiem iepērk
ārpakalpojumā;
2. Papildināti apmaksas
nosacījumi, lai varētu,
piemēram, PSKUS
stacionāram pacientam veikt
izmeklējumu RAKUS (NVD
tad maksātu PSKUS, kas
savukārt pārskaita RAKUS
par saņemto pakalpojumu);
3. Papildināts ar 2 papildus
nozoloģijām.
Saskaņots ar Valdi Miķlsonu.
* vietā plānojam ** - primāri
tas ir nepieciešams, lai
RAKUS varētu samaksāt
gadījumā, ja kādu no šiem
pakalpojumiem iepērk
ārpakalpojumā;
Redakcionālas izmaiņas.
Manipulācijas 18162
nosaukumā pietrūkst vārds
implanta

Sadaļa

Radioloģija

Manip .
kods

50470

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Pacienta individuālā
plāna sagatavošana
stereotaktiskajai
radioķirurģijai,
pielietojot robotizētu
manipulatoru

Tarifs
(euro)

2941.97

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Samaksa par šo manipulāciju tiek
veikta SIA "Siguldas slimnīca", ja to
norāda pacientiem pie šādiem pamata
diagnozes kodiem: G50.0, C69.3 un
pacientus pakalpojuma saņemšanai
nosūtījuši VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca” vai
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” speciālisti.

MK noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta
2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr.555
„Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas
un samaksas kārtība””
anotācija:
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” ir noslēgts
sadarbības līgums ar SIA
“Siguldas slimnīca” par
pacientu pārvirzīšanu
pakalpojuma saņemšanai
Siguldā tādos gadījumos, kad
saskaņā ar ārstu vērtējumu
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” pieejamie
līdzvērtīgas efektivitātes
radioķirurģijas pakalpojumi
pacientam ar konkrētu
diagnozi varētu būt mazāk
efektīvi, salīdzinot ar SIA
“Siguldas slimnīca”
nodrošinātajiem (noteikumu
projekta 1.32.apakšpunkts).
Sākotnējais diagnožu
ierobežojums (5.pielikuma
ceturtajā piezīmē) noteikts,
ņemot vērā ārstu viedokli, kā
arī ierobežoto finansējumu
radioķirurģijas
pakalpojumiem un augstās
pakalpojuma izmaksas SIA
“Siguldas slimnīca”. Taču,
ņemot vērā Dienestā
saņemtos pacientu

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

pieprasījumus saņemt
ārstēšanu SIA “Siguldas
slimnīca” arī ar citām
diagnozēm, noteikumu
projekts atceļ diagnožu
ierobežojumu, saglabājot
nosacījumu, ka pakalpojuma
saņemšanai pacientu nosūta
VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes
slimnīca” vai SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
speciālisti esošā pakalpojumu
apjoma (un attiecīgi –
finansējuma) ietvaros.

Radioloģija

50471

Pacienta individuālā
plāna 1. frakcijas
izpilde, pielietojot
robotizētu
stereotaktisko
radioķirurģiju

493.08

Samaksa par šo manipulāciju tiek
veikta SIA "Siguldas slimnīca", ja to
norāda pacientiem pie šādiem pamata
diagnozes kodiem: G50.0, C69.3 un
pacientus pakalpojuma saņemšanai
nosūtījuši VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca” vai
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” speciālisti.

MK noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta
2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr.555
„Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas
un samaksas kārtība””
anotācija:
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” ir noslēgts
sadarbības līgums ar SIA
“Siguldas slimnīca” par
pacientu pārvirzīšanu
pakalpojuma saņemšanai
Siguldā tādos gadījumos, kad
saskaņā ar ārstu vērtējumu
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” pieejamie
līdzvērtīgas efektivitātes
radioķirurģijas pakalpojumi

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

pacientam ar konkrētu
diagnozi varētu būt mazāk
efektīvi, salīdzinot ar SIA
“Siguldas slimnīca”
nodrošinātajiem (noteikumu
projekta 1.32.apakšpunkts).
Sākotnējais diagnožu
ierobežojums (5.pielikuma
ceturtajā piezīmē) noteikts,
ņemot vērā ārstu viedokli, kā
arī ierobežoto finansējumu
radioķirurģijas
pakalpojumiem un augstās
pakalpojuma izmaksas SIA
“Siguldas slimnīca”. Taču,
ņemot vērā Dienestā
saņemtos pacientu
pieprasījumus saņemt
ārstēšanu SIA “Siguldas
slimnīca” arī ar citām
diagnozēm, noteikumu
projekts atceļ diagnožu
ierobežojumu, saglabājot
nosacījumu, ka pakalpojuma
saņemšanai pacientu nosūta
VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes
slimnīca” vai SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
speciālisti esošā pakalpojumu
apjoma (un attiecīgi –
finansējuma) ietvaros.

Sadaļa

Radioloģija

Manip .
kods

50472

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Pacienta individuālā
plāna izpilde sākot ar 2.
frakciju, pielietojot
robotizētu
stereotaktisko
radioķirurģiju

Tarifs
(euro)

265.96

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Samaksa par šo manipulāciju tiek
veikta SIA "Siguldas slimnīca", ja to
norāda pacientiem pie šādiem pamata
diagnozes kodiem: G50.0, C69.3 un
pacientus pakalpojuma saņemšanai
nosūtījuši VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca” vai
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” speciālisti.

MK noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta
2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr.555
„Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas
un samaksas kārtība””
anotācija:
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” ir noslēgts
sadarbības līgums ar SIA
“Siguldas slimnīca” par
pacientu pārvirzīšanu
pakalpojuma saņemšanai
Siguldā tādos gadījumos, kad
saskaņā ar ārstu vērtējumu
SIA “Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes
slimnīca” pieejamie
līdzvērtīgas efektivitātes
radioķirurģijas pakalpojumi
pacientam ar konkrētu
diagnozi varētu būt mazāk
efektīvi, salīdzinot ar SIA
“Siguldas slimnīca”
nodrošinātajiem (noteikumu
projekta 1.32.apakšpunkts).
Sākotnējais diagnožu
ierobežojums (5.pielikuma
ceturtajā piezīmē) noteikts,
ņemot vērā ārstu viedokli, kā
arī ierobežoto finansējumu
radioķirurģijas
pakalpojumiem un augstās
pakalpojuma izmaksas SIA
“Siguldas slimnīca”. Taču,
ņemot vērā Dienestā
saņemtos pacientu

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

pieprasījumus saņemt
ārstēšanu SIA “Siguldas
slimnīca” arī ar citām
diagnozēm, noteikumu
projekts atceļ diagnožu
ierobežojumu, saglabājot
nosacījumu, ka pakalpojuma
saņemšanai pacientu nosūta
VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes
slimnīca” vai SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
speciālisti esošā pakalpojumu
apjoma (un attiecīgi –
finansējuma) ietvaros.

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60244

60234

Piemaksa manipulācijai
60243 par skābekļa
terapijas nodrošināšanu
pacientamiem mājas
aprūpē, kuri saņem
mākslīgās plaušu
ventilācijas
pakalpojumu mājās
(par vienu dienu)

Vecmātes elektroniska
vai telefoniska
attālināta saziņa ar
pacientēm

6.56

0.00

Samaksu par šo manipulāciju veic
tikai par pacientiem, kas saņem
mākslīgās plaušu ventilācijas
pakalpojumu un ir piemērojama tikai
kopā ar manipulāciju 60243. Šo
manipulāciju neapmaksā VSIA
"Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca".

Redakcionālas izmaiņas
saistībā ar jauno skābekļa
teraspijas pakalpojumu

Manipulāciju izmanto Vecmātes
kabinetā sniegto ambulatoro
pakalpojumu uzskaitei.

Pēc ierosinājuma visām
manipulācijām, kas
nosaukumā ietver
formulējumu “attālinātā
konsultācija”, “tiešsaistes
konsultācija”, “elektroniska
vai telefoniska konsultācija”,
novienādot uz “attālināta
konsultācija".

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Radioloģija

Plastiskā
(rekonstruktīvā
un plaukstas)
ķirurģija,
izmantojot
optisko
palielinājumu

Manip .
kods

*
va
i
**

HIV līdzestības
kabineta nodrošināta
pacienta elektroniska
attālināta konsultācija

60435

Piemaksa par
radioloģisko
izmeklējumu attēlu
glabāšanu

50178

23121

Manipulācijas
nosaukums

*

Piemaksa par pacienta
sildīšanas sistēmas un
segas lietošanu vienai
Lielajai ķirurģiskajai
operācijai

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Pēc ierosinājuma visām
manipulācijām, kas
nosaukumā ietver
formulējumu “attālinātā
konsultācija”, “tiešsaistes
konsultācija”, “elektroniska
vai telefoniska konsultācija”,
novienādot uz “attālināta
konsultācija".

0.00

1.10

15.68

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju pielieto, ja dati tiek
glabāti pacienta arhivācijas un
informācijas sistēmā (PACS sistēmā
DICOM formātā) un ir pieejama
jebkurā laikā radiologiem.
Manipulāciju 50178 norāda pie
manipulācijām 50012, 50013, 50014,
50027, 50096, 50097, 50509, 50515,
50521, 50529, 50531, 50539, 50540,
50542, 50609, 50610, 50611, 50612,
50614, 50694, 50695, 50696, 50697,
50700, 50709, 50713, 50714, 50716,
50717, 50718, 50719, 50723, 50734,
50738, 50823, 50829, 50831.

Papildinājumi apmaksas
nosacījumiem, lai uzsvērtu
uzglabāšanas sistēmas
nosacījumus.
Apmaksas nosacījumu
papildinājumi saskaņoti ar
Latvijas Radiologu
asociāciju.

Lielās ķirurģiskās operācijas
manipulāciju sarakstā ailē "Lielās
ķirurģislkās operācijas"atzīmētas ar
X.

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS pie nelielām
ginekoloģiskām un
uroloģiskām operācijām, kas
neilgst vairāk par 2 stundām.
Inforācija no PAN par
pakalpojuma sniegšanas
būtību - norādīt pie lielām
ilgstošām operācijām, tātad
vismaz pie tām
manipulācijām, kas
manipulāciju sarakstā
apzīmētas kā lielās
ķirurģiskās operācijas.

Sadaļa

Traumatoloģija,
ortopēdija,
strutainā
ķirurģija

Traumatoloģija,
ortopēdija,
strutainā
ķirurģija

Dzemdniecība Ginekoloģija

Dzemdniecība Ginekoloģija

Manip .
kods

*
va
i
**

20010

20013

16082

16087

*

*

Manipulācijas
nosaukums

Mazas brūces primārā
apdare, tualete.
Nedzīstošu un dzīstošu
brūču pārsiešana
(brūces garums mazāks
par 5 cm, virsma
mazāka par 10 cm2,
tilpums mazāks par 3
cm3)
Lielas brūces primārā
apdare, tualete.
Dzīstošu brūču
pārsiešana (garums
lielāks par 5 cm,
virsma lielāka par 10
cm2, tilpums lielāks
par 3 cm3)
Laparoskopiskas
operācijas –
salpingektomija,
salpingostomija ar
augļa olas evakuāciju,
cistektomija,
cistovazektomija.
Nenorādīt kopā ar
citām laparoskopiskām
operācijām
ginekoloģijā
Laparoskopiska
saaugumu atdalīšana un
salpingolīze mazajā
iegurnī. Nenorādīt kopā
ar citām
laparoskopiskām
operācijām
ginekoloģijā

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

9.45

10.42

780.54

557.81

4.00

4.00

4.00

4.00

X

X

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

X

Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot
ģimenes ārsta darbības gada
kvalitātes novērtēšanu atbilstoši
līguma nosacījumiem.
Manipulāciju neuzrādīt koopā ar
ķirurģiskā operācijas manipulāciju,
kur iekļauta operācijas laikā veiktas
operācijas vietas apdare.

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS par operācijas
laikā veiktu operācijas vietas
apdari.

X

Manipulācija tiek ņemta vērā, veicot
ģimenes ārsta darbības gada
kvalitātes novērtēšanu atbilstoši
līguma nosacījumiem.
Manipulāciju neuzrādīt koopā ar
ķirurģiskā operācijas manipulāciju,
kur iekļauta operācijas laikā veiktas
operācijas vietas apdare.

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS par operācijas
laikā veiktu operācijas vietas
apdari.

Nenorādīt kopā ar citām
laparoskopiskām operācijām
ginekoloģijā.

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS vienlaicīgi
vairākas laparoskopiskas
operācijas ginekoloģijā, kaut
gan būtībā veikta ir tikai
viena laparoskopiska
operācija ar vairākām
darbībām.

Nenorādīt kopā ar citām
laparoskopiskām operācijām
ginekoloģijā.

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS vienlaicīgi
vairākas laparoskopiskas
operācijas ginekoloģijā, kaut
gan būtībā veikta ir tikai
viena laparoskopiska
operācija ar vairākām
darbībām.

Sadaļa

Dzemdniecība Ginekoloģija

Dzemdniecība Ginekoloģija

Manip .
kods

16088

16089

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

*

933.34

4.00

4.00

X

Nenorādīt kopā ar citām
laparoskopiskām operācijām
ginekoloģijā.

*

Laparoskopiska olvadu
caurlaidības pārbaude,
olnīcu kauterizācija.
Nenorādīt kopā ar
citām laparoskopiskām
operācijām
ginekoloģijā

483.69

4.00

4.00

X

Nenorādīt kopā ar citām
laparoskopiskām operācijām
ginekoloģijā.

24.07

4.00

4.00

Dzemdniecība Ginekoloģija

16026

*

Dzemdniecība Ginekoloģija

16029

*

Histeroskopija.
Nenorādīt kopā ar
manipulāciju 16043.

56.09

4.00

4.00

X

*

Endometrija
rezektoskopija.
Nenorādīt kopā ar
manipulāciju 16026 un
16029.

115.89

4.00

4.00

X

16043

Apmaksas nosacījumi

Laparoskopiska
histerektomija ar vai
bez piedēkļu
izņemšanu. Nenorādīt
kopā ar citām
laparoskopiskām
operācijām
ginekoloģijā

Cervikālā kanāla
dilatācija un abrāzija
un/vai dzemdes
dobuma abrāzija.
Nenorādīt kopā ar
manipulāciju 16043

Dzemdniecība Ginekoloģija

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Piezīmes, paskaidrojums

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS vienlaicīgi
vairākas laparoskopiskas
operācijas ginekoloģijā, kaut
gan būtībā veikta ir tikai
viena laparoskopiska
operācija ar vairākām
darbībām.
Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS vienlaicīgi
vairākas laparoskopiskas
operācijas ginekoloģijā, kaut
gan būtībā veikta ir tikai
viena laparoskopiska
operācija ar vairākām
darbībām.
Manipulācijā 16043 jau
iekļauta cervikālā kanāla
dilatācija un abrāzija un/vai
dzemdes dobuma abrāzija.
Saņemts Ginekologu un
dzemdību speciālistu
asociācijas skaidrojums.
Manipulācijā 16043 jau
iekļauta histeroskopija.
Saņemts Ginekologu un
dzemdību speciālistu
asociācijas skaidrojums.
Manipulācijā 16043 jau
iekļauta cervikālā kanāla
dilatācija un abrāzija un/vai
dzemdes dobuma abrāzija, kā
arī histeroskopija. Saņemts
Ginekologu un dzemdību
speciālistu asociācijas
skaidrojums.

Sadaļa

Dzemdniecība Ginekoloģija

Uroloģija

Uroloģija

Manip .
kods

16054

19161

19162

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

*

Laparotomiska
Konservatīva
miomektomija

236.00

4.00

4.00

*

Fleksibla apakšējo
urīnceļu
uroendoskopija.
Nenorādīt kopā ar
manipulāciju 19059,
19173, 19174 un 19175

123.39

7.00

7.00

*

Fleksibla augšējo
urīnceļu
uroendoskopija.
Nenorādīt kopā ar
manipulāciju 19173,
19174 un 19175

273.48

7.00

7.00

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

X

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Ārstniecības iestādes uzrāda
apmaksai VIS kā piemaksu
par histeroskopiskas vai
laparoskopiskas operācijas
laikā veiktu miomas mezglu
izņemšanu. Saņemts
Ginekologu un dzemdību
speciālistu asociācijas
skaidrojums.
Manipulācijā 19173, 19174
un 19175 jau iekļauta
uroendoskopija.
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.
Manipulācijā 19173, 19174
un 19175 jau iekļauta
uroendoskopija.
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);

Sadaļa

Uroloģija

Uroloģija

Manip .
kods

19173

19174

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

*

Ureterorenoskopija (ar
šinas vērtību).
Nenorādīt kopā ar
manipulācijām 19065,
19080, 19081, 19161,
19162, 19174 un 19175

144.00

4.00

4.00

X

*

Ureterorenoskopija ar
cilpas litoekstrakciju
(ar cilpas vērtību).
Nenorādīt kopā ar
manipulācijām 19065,
19076, 19080, 19081,
19161, 19162, 19173
un 19175

295.46

4.00

4.00

X

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.
Manipulācijā 19173 jau
iekļauta uroendoskopija.
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.
Manipulācijā 19174 jau
iekļauta akmens, tā šķembu
ekstrakcija (ar cilpas vērtību),
kā arī uroendoskopija.
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.

Uroloģija

19175

*

Ureterorenoskopija ar
kontakta litotripsiju (ar
šinas vērtību).
Nenorādīt kopā ar
manipulācijām 19065,
19080, 19081, 19161,
19162, 19173 un 19174

313.40

4.00

4.00

X

Manipulācijā 19175 jau
iekļauta uroendoskopija.
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.

Sadaļa

Uroloģija

Uroloģija

Manip .
kods

19076

19065

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

*

Akmens, tā šķembu vai
svešķermeņu
ekstrakcija no urīnvada
vai nieres (ar cilpas
vērtību). Nenorādīt
kopā ar manipulāciju
19174

*

Urīnvada pastāvīgas
šinas ielikšana vai
nomaiņa. Nenorādīt
kopā ar manipulāciju
19173, 19174 vai
19175

Tarifs
(euro)

173.80

143.74

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

4.00

4.00

4.00

4.00

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

X

X

Manipulācijā ir ietverta stenta
ielikšana vai nomaiņa apakšējos
urīnceļos endoskopijas (manipulācijas
19161) laikā.

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulācijā 19174 jau
iekļauta akmens, tā šķembu
ekstrakcija (ar cilpas vērtību).
- Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.
Manipulāciju 19065
paredzēts uzrādīt, kad šina
tiek ievietota endoskopiska
izmeklējuma laikā
(manipulācija 19161).
Veselības inspekcijas
19.07.2016 lēmums Nr.1.32/8231/49, kurā ir atsauce uz
Latvijas Urologu asociācijas
sniegtu 09.12.2015. viedokli
(parakstījis asociācijas
prezidents prof. Egils
Vjaters);
- LR Apgabaltiesas
28.12.2017. spriedums Lietā
Nr.A420277816, par
iepriekšminēto VI lēmumu,
kur spriedums par labu VI
secinājumiem un
konstatējumam.

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

Torakālā
ķirurģija

31011

*

Endobronhiālā
krioterapija

22.88

Manipulāciju apmaksā stacionāra
pacientiem ar diagnozi A15-A16.9,
B90. C15, C34, C37, C38, C39, C45,
C78.0, C81 - C96.6, D02, D14, D15,
D19, D38, J95, J98. Manipulāciju
norāda kopā ar manipulāciju 31185
vai 31186.
Nenorādīt kopā ar manipulāciju
31187.

Torakālā
ķirurģija

31187

*

Endobronhiālā
veidojuma
elektrokoagulācija

83.42

Nenorādīt kopā ar manipulāciju
31011.

*

Epidurālā anestēzija
ķirurģiskām operācijām
un dzemdību
atsāpināšanai par
pirmajām divām

84.42

Anestēzijas
pakalpojumi

04119

Piezīmes, paskaidrojums

Papildināti apmaksas
nosacījumi ar papildus
diagnozēm. Šobrīd apmaksas
nosacījumos norādītās
diagnozes neaptver to
diagnožu klāstu, kurām būtu
nepieciešams veikt šo
manipulāciju.
Manipulāciju 31001 ir
plānots izmantot ne tikai
edobronhiālu veidojumu
krioterapijai, bet arī
krioterapijai, veicot plaušu
biopsijas, lai iegūtu lielāku un
informatīvāku materiālu,
tādējādi tas samazina citu
manipulāciju veikšanas
nepieciešamību, piemēram,
torakoskopiju ar biopsiju
(31145)
Manipulācija 31187
,,Endobronhiāla veidojuma
elektrokoagulācija” un
manipulācija 31011
,,Endobronhiāla krioterapija”
ir divas atšķirīgas
manipulācijas un ārstsbronhologs pieņem lēmumu,
kuru manipulāciju veikt
konkrētam pacientam.
Manipulāciju 31187 nevar
izmantot manipulācijas
31001 vietā.
Manipulācijas apmaksas
nosacījumi tiek mainīti
saistībā ar jaunu manipulāciju
izveidošanu un epidurālās
anestēzijas apmaksas maiņu

Sadaļa

Manip .
kods

*
va
i
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta
līdzmaksājums (euro)
Am
Diena Stacio
bula
s stac.
n.
t.
pakal
pakal
pak
p.
p.
alp.

Lielās
ķirur
ģ.
oper.

Ģimene
s ārsta
praksei
apmaks
. manip

Apmaksas nosacījumi

stundām

Anestēzijas
pakalpojumi

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

04119

60037

*

Epidurālā anestēzija
ķirurģiskām operācijām
un dzemdību
atsāpināšanai par
pirmajām divām
stundām

Ārsta-speciālista
sniegta attālināta
konsultācija ģimenes
ārstam vai citas
specialitātes ārstamspeciālistam
(manipulāciju norāda
ārsts-speciālists)

dzemdību palīdzības
nodrošināšanā.
Manipulācijas nosaukuma
maiņa tiks veikta pēc
papildus finansējuma
piešķiršanas epidurālajai
atsāpināšanai dzemdībās
(Plānotas jaunās
manipulācijas - 04200;
04201; 04202; 04203)
Manipulācijas nosaukums
tiek mainīts saistībā ar jaunu
manipulāciju izveidošanu un
epidurālās anestēzijas
apmaksas maiņu dzemdību
palīdzības nodrošināšanā.
Manipulācijas nosaukuma
maiņa tiks veikta pēc
papildus finansējuma
piešķiršanas epidurālajai
atsāpināšanai dzemdībās
(Plānotas jaunās
manipulācijas - 04200;
04201; 04202; 04203)

84.42

11.28

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā arī psihiatru
kabinetos.

Papildināti apmaksas
nosacījumi. Psihiatru
kabinetos norādā kopā ar
manipulāciju 13085.

10. Covid-19 manipulāciju izmaiņas

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Vispārējie
ambulatorie
pakalpojumi

Manip .
kods

*
vai
**

Ārstniecības personas
izbraukums COVID-19
vakcinēšanas
nodrošināšanai pacienta
dzīvesvietā

60059

01018

Manipulācijas
nosaukums

**

Ārsta konsultācija pirms
vakcinācijas. Nenorāda
kopā ar manipulāciju
01061, 60443 un 60444

Tarifs
(euro)

22.82

3.40

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

X

Apmaksas nosacījumi

Manipulācija paredzēta
COVID-19 vakcinācijai totāli
asistējamām personām ar
smagiem nekompensētiem
mobilitātes traucējumiem un
senioru no 80 gadu vecuma
vakcinācijai mājās.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar mājas aprūpes
manipulācijām un
vakcinācijas manipulācijām
01018, 01019, 03081, 03083,
60049, 60170, 60192, izņemot
60169 un 03084. Manipulācija
ar pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021.31.12.2021.
Pacienta līdzmaksājums tiek
segts no valsts budžeta
līdzekļiem un ir iekļauts
pakalpojuma tarifā. Pacienta
medicīniskajā dokumentācijā
jāveic ieraksts par ārsta veiktu
apskati pirms vakcinācijas.
Nenorāda kopā ar
manipulāciju 60059.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021.31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.

Piezīmes, paskaidrojums

Lai paplašinātu vakcinēto
senioru aptveri, plānots
paplašināt vakcinācijas
pakalpojumu mājās, tajā
iekļaujot arī pacientus no 80
gadu vecuma.
Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vispārējie
ambulatorie
pakalpojumi

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Manip .
kods

01019

03048

*
vai
**

**

**

Manipulācijas
nosaukums

Ārsta palīga vai
vecmātes konsultācija
pirms vakcinācijas

Piemaksa manipulācijai
01018 vai 03095 par
ārsta darbu Covid-19
vakcinācijas kabinetā
brīvdienās un svētku
dienās

Tarifs
(euro)

1.88

3.14

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

X

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Pacienta medicīniskajā
dokumentācijā jāveic ieraksts
par ārsta palīga konsultāciju
pirms vakcinācijas.
Veicot Covid-19 vakcināciju,
to var norādīt cita ārstniecības
persona, ja ārstniecības iestādē
ir izstrādāta vakcinācijas risku
izvērtēšanas kārtība.
Nenorāda kopā ar
manipulāciju 60059.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021.31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.
Manipulāciju vienu reizi
norāda pie manipulācijas
01018 vai 03095.
Manipulāciju apmaksā par
ārstniecības personas
virsstundu darbu brīvdienās
vai darbu svētku dienā.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Manip .
kods

03049

03081

03083

*
vai
**

**

**

**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa
manipulācijām 03081
un 01019 vai 03096 par
māsas, ārsta palīga
darbu Covid-19
vakcinācijas kabinetā
brīvdienās un svētku
dienās

Vakcīnas ievadīšana
ādā, zemādā un muskulī

Piemaksa manipulācijai
03081 par pacienta
Covid-19 vakcinēšanu

Tarifs
(euro)

1.87

1.04

1.96

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

X

X

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju vienu reizi
norāda pie katras
manipulācijas 03081 un 01019
vai 03096. Manipulāciju
apmaksā par ārstniecības
personas virsstundu darbu
brīvdienās vai darbu svētku
dienā. Manipulācija ar
pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.
Nenorāda kopā ar
manipulāciju 60059.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.
Nenorāda kopā ar
manipulāciju 60059.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā no 01.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

03084

03095

**

Adrenalīna (epinefrīna)
(epinephrinum) 300 µg
injekcija ar
pildspalvveida pilnšļirci

Covid-19 vakcinācija
masveida vakcinācijas
centrā, ja
pirmsvakcinācijas
konsultāciju nodrošina
ārsts

57.15

8.93

X

Manipulāciju apmaksā
COVID-19 vakcinācijas
anafilaktiskā šoka gadījumā.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
Manipulāciju apmaksā par
katru vakcinējamo personu
liela mēroga vakcinācijas
centors. Manipulācija ietver
pilnu procesa apmaksu. Var
norādīt kopā ar individuālo
aizsardzības līdzekļu
manipulāciju (60049)
ārstniecības iestādes, kas
nesaņem cita veida
maksājumus par IAL, un
virsstundu piemaksas
manipulācijām (03048,
03049).
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā no 25.03.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Manip .
kods

03096

03097

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Covid-19 vakcinācija
masveida vakcinācijas
centrā, ja
pirmsvakcinācijas
konsultāciju nodrošina
ārsta palīgs

Covid-19 vakcinācijas
nodrošināšana ģimenes
ārstu praksē pacientiem
ar hroniskām
saslimšanām un
senioriem no 60 gadu
vecuma

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

7.11

12.60

X

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā par
katru vakcinējamo personu
liela mēroga vakcinācijas
centors. Manipulācija ietver
pilnu procesa apmaksu. Var
norādīt kopā ar individuālo
aizsardzības līdzekļu
manipulāciju (60049)
ārstniecības iestādes, kas
nesaņem cita veida
maksājumus par IAL, un
virsstundu piemaksas
manipulācijām (03048,
03049).
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā no 25.03.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
Manipulāciju apmaksā
ģimenes ārstiem, kas veic
vakcināciju pret Covid-19
personām no 60 gadu vecuma
un personām ar hroniskām
slimībām (saskaņā ar
rekomendācijām personu ar
hroniskām slimībām
vakcinācijas organizācijai, kas
publicētas Slimību profilakses
un kontroles centra
tīmekļvietnē), izņemot
personas, kas atbilst I vai II
prioritāri vakcinējamai grupai.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulācijām 01018,
01019, 03048, 03049, 03081,
03083, 03098, 03099, 60049,
60059, 60170.
Manipulācija ar esošiem
apmaksas nosacījumiem ir

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Vakcinācija un
neatliekamā
palīdzība

Psihiatrija un
narkoloģija

Manip .
kods

03098

03099

13035

*
vai
**

**

**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa manipulācijai
01018 par ārstniecības
personu darbu Covid-19
vakcinācijas kabinetā

Piemaksa manipulācijai
01019 par ārstniecības
personu darbu Covid-19
vakcinācijas kabinetā

Papildus maksa par
psihiatra un bērnu
psihiatra attālināto
konsultāciju

Tarifs
(euro)

1.30

1.00

4.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

X

Apmaksas nosacījumi

spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā no 01.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā no 01.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
No 22.02.2021. līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
stacionārā apmaksā tikai
Covid-19 vakcinācijas
gadījumā pacientiem, kuriem
nav iespēja vakcināciju
nodrošināt ambulatori
ilgstošas stacionēšanas dēļ.
Manipulāciju norāda par katru
psihiatra un bērnu psihiatra
attālināto konsultāciju
ambulatori (piemaksa
manipulācijām 60154, 60156
vai 60447) un psihiatra
kabinetos (piemaksa
manipulācijai 13086), izņemot
dienas stacionāra
pakalpojumus.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246. punktā
noteikto.

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

Psihiatrija un
narkoloģija

13036

13037

13038

Papildus maksa par
epidemioloģisko
drošību psihiatra
kabinetā

Papildus maksa par
epidemioloģisko
drošību garīgās
veselības aprūpes māsas
kabinetā

Papildus maksa par
epidemioloģisko
drošību
psihologa/psihoterapeita
kabinetā

2.52

1.30

2.46

Manipulāciju norāda par katru
pieņemto pacientu kabinetā,
sniedzot ambulatoro
psihiatrisko palīdzību.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246. punktā
noteikto.
Manipulāciju norāda par katru
pieņemto pacientu kabinetā,
sniedzot ambulatoro
psihiatrisko palīdzību.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246. punktā
noteikto.
Manipulāciju norāda par katru
pieņemto pacientu kabinetā,
sniedzot ambulatoro
psihiatrisko palīdzību.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

noteikumu Nr.555 246. punktā
noteikto.

Psihiatrija un
narkoloģija

Uroloģija

Uroloģija

13039

Papildus maksa par
epidemioloģisko
drošību funkcionālā
speciālista kabinetā

19283

Piemaksa
manipulācijām 19275,
19302, 19305, 19307
par ogļskābās gāzes
adsorbcijas filtru kolonna (ECCO2R vai
analogs)

19284

**

**

Piemaksa
manipulācijām 19302
un 19305, pielietojot
papildu citokinīnu
adsorbcijas filtru

2.03

1680.00

1652.00

Manipulāciju norāda par katru
pieņemto pacientu kabinetā,
sniedzot ambulatoro
psihiatrisko palīdzību.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246. punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
pacientiem ar diagnozi U07.1.
Manipulāciju apmaksā vienu
reizi vienas stacionēšanas
laikā.
Manipulāciju apmaksā līdz
30.06.2021. 31.08.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 243.punktā noteikto.
Manipulāciju apmaksā
pacientiem ar diagnozi U07.1.
Manipulāciju apmaksā vienu
reizi vienas stacionēšanas
laikā.
Manipulāciju apmaksā līdz
30.06.2021. 31.08.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 243.punktā noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, manipulāciju apmaksas
termiņš ir pagarināts līdz
31.08.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, manipulāciju apmaksas
termiņš ir pagarināts līdz
31.08.2021.

Sadaļa

Uroloģija

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

19291

47046R

47047R

*
vai
**

**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa
manipulācijām 19304,
19305 un 19307 par
reģionālu citrāta
antikoagulāciju
R IgA klases antivielu
pret SARS-CoV-2
(COVID-19) noteikšana
ar imūnfermentatīvo
metodi (ELISA, CMIA,
ECLIA, CLIA)

R IgM klases antivielu
pret SARS-CoV-2
(COVID-19) noteikšana
ar imūnfermentatīvo
metodi (ELISA, CMIA,
ECLIA, CLIA)

47049R

R IgG klases antivielu
pret SARS-CoV-2
(COVID-19) noteikšana
ar imūnfermentatīvo
metodi (ELISA, CMIA,
ECLIA, CLIA)

47051R

R IgG klases antivielu
pret SARS-CoV-2
(COVID-19)
kvantitatīva noteikšana
ar imūnfermentatīvo
metodi (ELISA, CMIA,

Tarifs
(euro)

204.66

0.00

0.00

0.00

0.00

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā
pacientiem ar diagnozi U07.1.
Manipulāciju apmaksā līdz
30.06.2021. 31.08.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 243.punktā noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, manipulāciju apmaksas
termiņš ir pagarināts līdz
31.08.2021.

Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

ECLIA, CLIA)

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

47060

47064R

47073

SARS-CoV-2 (COVID19) ambulatora parauga
(nazofaringeāla
uztriepe) paņemšana
pārvietojamā teltī,
modulī vai izbraukumā

R Kopējo antivielu pret
SARS-CoV-2 (COVID19) noteikšana ar
imūnfermentatīvo
metodi (ELISA, CMIA,
ECLIA, CLIA)

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar reālā laika PĶR (bez
parauga paņemšanas)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

4.13

0.00

26.68

Manipulācija tiek apmaksāta,
veicot parauga paņemšanu
pārvietojamajā modulī, teltīs
vai izbraukumos.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulācijām 60162,
60164, 60173, 47268.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā laboratorijām
saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243. un
244. punktā noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19)
apstiprināšana ar reālā
laika PĶR (bez parauga
paņemšanas)

47075

R Asins ņemšana ar
slēgtu sistēmu vienā
stobriņā antivielu pret
SARS-CoV-2 (COVID19) noteikšanai

47076R

47077R

R SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar reālā laika PĶR (bez
parauga paņemšanas)
ātrai diagnostikai un
diferenciāldiagnostikai izmeklējums ar
Multiplex reaģentiem

47078

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar reālā laika PĶR (bez
parauga paņemšanas)
ātrai diagnostikai un
diferenciāldiagnostikai
(ar reaģenta vērtību)

**

Tarifs
(euro)

33.40

0.00

0.00

48.20

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju pie
neskaidra/šaubīga vai pie
pozitīva rezultāta apmaksā
laboratorijām saskaņā ar
līguma nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243. un
244. punktā noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā references
laboratorijai saskaņā ar līguma
nosacījumiem, kad
nepieciešama vairāku
patogēnu noteikšana.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā šādām ārstniecības
iestādēm: SIA “Rīgas
Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”, SIA
“Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”, SIA
“Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”, SIA “NMS

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47079

47260

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 (COVID19) transporta barotne
ar diviem lokaniem
tamponiem

Pulsa oksimetra noma
par 1 dienu

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

1.50

1.00

X

Apmaksas nosacījumi

laboratorija” (ja paraugs
paņemts SIA “Liepājas
reģionālā slimnīca”), SIA “E.
Gulbja laboratorija” (ja
paraugs paņemts SIA “Bērnu
klīniskā universitātes
slimnīca” vai SIA
“Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīca”).
Manipulācijas tarifā iekļautas
reaģentu izmaksas.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 47269.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243. un
244. punktā noteikto.
Manipulāciju nedrīkst norādīt
kopā ar manipulāciju 60046,
kā arī nenorādīt pie
manipulācijas 47268.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ģimenes ārstiem un iestādēm,
kurām tās apmaksa un
apmaksas nosacījumi ietverti
līguma nosacījumos.
Apmaksā pacientam ar aktīvu
apstiprinātu COVID-19
infekciju.
Maksimālais dienu skaits, kas
tiek apmaksāts, ir 30 dienas.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47268

*
vai
**

**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 (COVID19) antigēna noteikšana
(Ag eksprestests) (ar
reaģenta komplekta
vērtību)

Tarifs
(euro)

9.36

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulāciju norāda no
dienas, kad pacients ir
saņēmis pulsa oksimetru.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
Apmaksā stacionārajām
ārstniecības iestādēm
stacionārajiem un
ambulatorajiem pacientiem un
laboratorijām atbilstoši
testēšanas algoritmam, kā arī
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina izbraukuma un
masveida vakcināciju.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar 47079 vai 60046, 47060 vai
60044.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47269

47328

*
vai
**

**

**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar reālā laika PĶR (bez
parauga paņemšanas)
ātrai diagnostikai un
diferenciāldiagnostikai
(bez reaģenta vērtības)

SARS-CoV-2 (COVID19) antigēna noteikšana
(Ag eksprestests) (bez
reaģenta komplekta
vērtības)

Tarifs
(euro)

12.20

3.67

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Apmaksā šādām slimnīcām:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”, SIA
“Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”, SIA
“Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”, SIA “Daugavpils
reģionālā slimnīca”, SIA
“Vidzemes slimnīca”, SIA
“Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” un SIA “Jēkabpils
reģionālā slimnīca”.
Manipulāciju norāda, ja testu
veic ar valsts centralizētā
iepirkumā iegādātiem
reaģentiem. Manipulācijas
tarifā nav iekļautas reaģentu
izmaksas. Manipulāciju
nenorāda kopā ar
manipulāciju 47078.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Apmaksā stacionārajām
ārstniecības iestādēm
stacionārajiem un
ambulatorajiem pacientiem un
laboratorijām atbilstoši
testēšanas algoritmam, kā arī
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina izbraukuma un
masveida vakcināciju.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar 47079 vai 60046, 47060 vai
60044.
Manipulācija ar pašreizējiem

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

47403

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (10
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

47404

Siekalu parauga
paņemšana SARS-CoV2 (COVID-19)
izmeklējumam

47405

Siekalu parauga
paņemšanas komplekts
un loģistika SARSCoV-2 (COVID-19)
izmeklējumam

7.42

0.00

3.36

Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulācijas tarifā ietilpst
1) siekalu parauga komplekta
(lietošanas pamācība,
savākšanas trauciņš,
stabilizators) izmaksas

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47406

47407

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (2
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (3
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

Tarifs
(euro)

15.98

12.41

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

2) loģistikas (koordinēšana,
nogāde - piegāde) izmaksas.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos. Manipulāciju
nenorāda kopā ar
manipulācijām 60162, 60164,
60173.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47408

47409

47410

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (4
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (5
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (6
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

Tarifs
(euro)

10.63

9.56

8.85

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Manip .
kods

47411

47412

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (7
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (8
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

47413

SARS-CoV-2 RNS
(COVID-19) noteikšana
ar "pooling" metodi (9
paraugi) (bez parauga
paņemšanas)

47416

SARS-CoV-2 (COVID19) ambulatora parauga
(nazofaringeāla
uztriepe) paņemšana
laboratorijā

Tarifs
(euro)

8.34

7.96

7.66

2.85

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa un apmaksas
nosacījumi ietverti līguma
nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Manipulācija tiek apmaksāta,
veicot parauga paņemšanu
laboratorijā.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Vīrusiem
specifisko
antivielu
noteikšana

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

47417

60034

SARS-CoV-2 vīrusa
variantu skrīninga PĶR
tests

Ģimenes ārsta mājas
vizīte pie personas ar
hroniskas slimības
paasinājumu, kurai
neatliekamās
medicīniskās palīdzības
brigāde atteikusi
ierašanos noslodzes dēļ,
vai personas, kura
atrodas ilgstošas
sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijā

33.40

18.53

X

Manipulāciju pie pozitīva
rezultāta apmaksā
laboratorijām saskaņā ar
līguma nosacījumiem.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243. un
244. punktā noteikto.
Apmaksā gadījumos, kad
saistībā ar paaugstinātu
NMPD brigāžu izsaukumu
skaitu Covid-19 infekcijas dēļ
NMPD brigāde nav devusies
izbraukumā pie personas ar
hronisku slimības
paasinājumu bez dzīvībai
svarīgo orgānu funkciju
traucējumiem, un par to ir
informēts personas ģimenes
ārsts vai gadījumos, kad
ģimenes ārsta vizīte
medicīnisku indikāciju dēļ, ir
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijā.
Manipulācija ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 245.punktā noteikto.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60035

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60036

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Maksājums ģimenes
ārstam par pacienta
vecumā līdz 65 gadiem
attālinātu konsultāciju
Maksājums ģimenes
ārstam par pacienta
vecumā no 65 gadiem
attālinātu konsultāciju

60043

Ģimenes ārsta praksē
nodarbinātas
ārstniecības personas
vai mājas aprūpes
pakalpojumu sniedzēja
mājas vizīte SARSCoV-2 (COVID-19)
izmeklējamā materiāla
paņemšanai

60044

SARS-CoV-2 (COVID19) izmeklējamā
materiāla
(nazofaringeālā
uztriepe) paņemšana
ambulatori vai ģimenes
ārsta praksē, vai
sniedzot mājas aprūpes
pakalpojumu

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

2.00

X

1.00

X

17.92

X

2.52

X

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulācija ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 245.punktā noteikto.
Manipulācija ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 245.punktā noteikto.
Manipulācija ietver tikai
medicīnas personāla laika
apmaksu. Manipulāciju
nedrīkst norādīt kopā ar
manipulāciju 60044, kā arī ar
citām manipulācijām, kas
paredzētas mājās nodrošināmu
pakalpojumu apmaksai.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulācijām 60162,
60164, 60173.
Pakalpojumu nodrošina
ģimenes ārstu prakses vai
mājas aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, kas par to
vienojušies ar Dienestu.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 245.punktā
noteikto.
Manipulācija ietver tikai
medicīnas personāla laika
apmaksu. Manipulāciju
nenorāda laboratorijas.
Manipulāciju nedrīkst norādīt
kopā ar manipulācijām 60043,
47268.
Pakalpojumu nodrošina
ģimenes ārstu prakses vai

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.
Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.
Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60046

60047

*
vai
**

**

Manipulācijas
nosaukums

COVID-19 transporta
barotne ar diviem
lokaniem tamponiem
ātrajam molekulārajam
testam

Laiks epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
rehabilitācijas un
psihiatrijas dienas
stacionārā stacionārajās
ārstniecības iestādēs

Tarifs
(euro)

1.50

2.82

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

mājas aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, kas par to
vienojušies ar Dienestu, kā arī
ambulatori atbilstoši
testēšanas algoritmam.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kurām
tās apmaksa ietverta līguma
nosacījumos. Manipulāciju
nedrīkst norādīt kopā ar
manipulāciju 47079, kā arī
nenorādīt pie manipulācijas
47268.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju norāda
ārstējošais ārsts par katru
pacienta pavadīto dienu
rehabilitācijas vai psihiatrijas
dienas stacionārā, un tā ietver
visu rehabilitācijas un
psihiatrijas dienas stacionāra
speciālistu laiku
epidemioloģiskās drošības
pasākumu nodrošināšanai.
Manipulāciju nedrīkst norādīt
kopā ar manipulācijām 60171
un 60172.
Manipulācija ar pašreizējiem

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60049

Individuālie
aizsardzības līdzekļi
Covid-19 vakcinēšanai

1.42

Manipulāciju norāda mājas
aprūpes pakalpojumu
sniedzēji (izņemot stacionārās
ārstniecības iestādes) un
ārstniecības iestādes, kas
sniedz tikai ambulatorus
veselības aprūpes
pakalpojumus. Manipulāciju
var norādīt arī primārās
veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēji līguma
par “Covid-19 vakcinācijas
izbraukuma pakalpojumu
sniegšanu” ietvaros.
Manipulāciju apmaksā arī SIA
„Sanare-KRC „Jaunķemeri””,
SIA „Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru
apvienība”.
Manipulāciju norāda vienu
reizi par katru pacientu, kas
saņem vakcīnu. Nenorāda
kopā ar manipulāciju 60059.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

60160

Individuālo aizsardzības
līdzekļu izmaksas viena
COVID-19 pacienta
aprūpei

14.66

Manipulāciju norāda mājas
aprūpes pakalpojumu
sniedzēji (izņemot stacionārās
ārstniecības iestādes) un
ārstniecības iestādes, kas
sniedz tikai ambulatorus
veselības aprūpes
pakalpojumus un veic
pacienta ar aktīvu apstiprinātu
COVID-19 infekciju vai
SPKC atzītas COVID-19
kontaktpersonas aprūpi
medicīniskās novērošanas
periodā. Manipulāciju
apmaksā arī AS „Latvijas
Jūras medicīnas centrs”.
Norāda par katru ārstniecības
personu, kas veic pacienta
aprūpi. Manipulāciju lieto, ja
pakalpojumu nav iespējams
sniegt vairākiem pacientiem

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60161

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Individuālo aizsardzības
līdzekļu izmaksas
COVID-19 pacientu
aprūpei ambulatoro
pakalpojumu
nodrošināšanai
ārstniecības iestādē

Tarifs
(euro)

5.82

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

pēc kārtas. Manipulāciju
nenorāda kopā ar
manipulāciju 60166, 60168,
70035, 70036, 60171, 60172,
60161.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju norāda
ārstniecības iestādes, kas
sniedz tikai ambulatorus
veselības aprūpes
pakalpojumus un veic
pacienta ar aktīvu apstiprinātu
COVID-19 infekciju vai
SPKC atzītas COVID-19
kontaktpersonas aprūpi
medicīniskās novērošanas
periodā.
Manipulāciju apmaksā arī AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”.
Norāda par katru ārstniecības
personu, kas veic pacienta
aprūpi. Manipulāciju lieto, ja
pakalpojums tiek nodrošināts
vairākiem pacientiem pēc
kārtas. Manipulāciju
nenorāda, ja pacientam tiek
sniegta primārās veselības
aprūpes pakalpojums.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60166, 60168,
70035, 70036, 60171, 60172,
60160.
Manipulācija ar pašreizējiem

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60162

60163

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ceļa izdevumi par 10
minūtēm uz COVID-19
pacienta dzīvesvietu
ārsta vizītes
nodrošināšanai

Piemaksa ārstniecības
personai par ambulatoro
veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanu COVID19 pacientiem

Tarifs
(euro)

4.66

12.17

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina veselības aprūpes
pakalpojumus vai
laboratoriskus izmeklējumus
pacienta dzīvesvietā. Ceļa
izdevumi sedz degvielas un
auto nolietojuma izmaksas, kā
arī 2 personu ceļā pavadīto
laiku. Manipulāciju norāda par
katrām 10 minūtēm, kas
pavadītas ceļā.
Nedrīks norādīt pie
manipulācijām 47405, 47060,
60043.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju norāda par
sekundāriem ambulatoriem
veselības aprūpes
pakalpojumiem vai veselības
aprūpes pakalpojumiem mājās
ambulatorās un stacionārās
ārstniecības iestādēs (izņemot
uzņemšanu) pacientam ar
aktīvu apstiprinātu COVID-19
infekciju vai SPKC
atzītas COVID-19
kontaktpersonas aprūpi
medicīniskās novērošanas

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60164

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ceļa izdevumi par 10
minūtēm uz COVID-19
pacienta dzīvesvietu
māsas vai ārsta palīga
vai vecmātes vizītes
nodrošināšanai vai
pulsa oksimetra
piegādei

Tarifs
(euro)

2.73

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

periodā, tajā skaitā to
piemaksā par dienas
stacionārā saņemtu
pakalpojumu papildus dienas
stacionāra gultasdienas
apmaksai. Manipulācija ar
pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 246.punktā noteikto.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina veselības aprūpes
pakalpojumus vai
laboratoriskus izmeklējumus
pacienta dzīvesvietā, kā arī
nogādājot vai saņemot pulsa
oksimentru. Ceļa izdevumi
sedz degvielas un auto
nolietojuma izmaksas, kā arī
ceļā pavadīto laiku.
Manipulāciju norāda par
katrām 10 minūtēm, kas
pavadītas ceļā. Manipulāciju
par pulsa oksimetra atgriešanu
norāda tad, ja pulsa oksimetrs
nav ticis iznomāts ilgāk par 30
dienām.
Nedrīks norādīt pie
manipulācijām 47405, 47060,
60043.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60165

60166

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ceļa izdevumi pie
COVID-19 pacienta ar
kurjera starpniecību
pulsa oksimetra
piegādei

Piemaksa SAVA
speciālistiem par laiku
un individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem
epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai

Tarifs
(euro)

6.50

3.70

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Ceļa izdevumi sedz visas
izmaksas, kas saistītas ar pulsa
oksimetra nogādāšanu vai
saņemšanu no pacienta ar
aktīvu apstiprinātu COVID-19
infekciju ar kurjera
starpniecību. Manipulāciju par
pulsa oksimetra atgriešanu
norāda tad, ja pulsa oksimetrs
nav ticis iznomāts ilgāk par 30
dienām Manipulāciju apmaksā
iestādēm, kurām tās apmaksa
un apmaksas nosacījumi
ietverti līguma nosacījumos.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā vienu
reizi viena pacienta
apmeklējuma laikā, tajā skaitā
to piemaksā par dienas
stacionārā saņemtu
pakalpojumu papildus dienas
stacionāra gultasdienas
apmaksai (izņemot
rehabilitācijas un psihiatrijas
dienas stacionāru).
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina tikai ambulatoros
pakalpojumus. Manipulāciju
apmaksā arī SIA „SanareKRC „Jaunķemeri””, SIA
„Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60167

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa gultasdienai
par laiku un
individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem
epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanu
rehabilitācijas un
psihiatriskā profila
dienas stacionāros
ambulatorajās
ārstniecības iestādēs

Tarifs
(euro)

8.39

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

apvienība”.
Manipulācija netiek
apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu,
zobārstniecības speciālistiem,
kā arī to neapmaksā mājas
vizīšu un aprūpes mājās
pakalpojumu nodrošinātājiem.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60160, 60168,
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju vienu reizi
norāda ārstējošais ārsts par
katru pacienta pavadīto dienu
rehabilitācijas vai psihiatrijas
dienas stacionārā, un tā ietver
visu rehabilitācijas un
psihiatrijas dienas stacionāra
speciālistu laiku un IAL
epidemioloģiskās drošības
pasākumu nodrošināšanai.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina tikai ambulatoros
pakalpojumus. Manipulāciju
apmaksā arī SIA „SanareKRC „Jaunķemeri””, SIA
„Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru
apvienība”.
Manipulāciju nenorāda kopā

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

ar manipulāciju 60166, 60168,
60047. Manipulācija ar
pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 246.punktā noteikto.

Piezīmes, paskaidrojums

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60168

60169

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa par laiku un
individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem
epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
ārstniecības un pacientu
aprūpes personām un
funkcionālo speciālistu
asistentiem ambulatoro
veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai

Individuālo aizsardzības
līdzekļu izmaksas
ārstniecības personai
par veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanu mājās

Tarifs
(euro)

1.70

8.45

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā vienu
reizi par katru pacientu.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina tikai ambulatoros
pakalpojumus. Manipulāciju
apmaksā arī SIA „SanareKRC „Jaunķemeri””, SIA
„Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru
apvienība”.
Manipulācija netiek
apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu,
zobārstniecības speciālistiem,
kā arī to neapmaksā mājas
vizīšu un aprūpes mājās
pakalpojumu nodrošinātājiem.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulācijām 60160,
60166. Manipulācija ar
pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 246.punktā noteikto.
Manipulāciju norāda mājas
aprūpes pakalpojumu
sniedzēji, izņemot stacionārās
ārstniecības iestādes.
Manipulāciju norāda vienu
reizi par pacienta
apmeklējumu, kas saņem
veselības aprūpi mājās.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60170

60171

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ceļa izdevumi brigādei
pie pacientiem Covid19 vakcinēšanai
attālumā līdz 50km
vienā virzienā (turpatpakaļ ne vairāk kā
100km)

Laiks epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai ārstam
vai funkcionālajam
speciālistam ambulatoro
veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
stacionārajās
ārstniecības iestādēs

Tarifs
(euro)

2.56

0.93

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

X

Apmaksas nosacījumi

spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Ceļa izdevumi sedz visas
izmaksas, kas saistītas ar ceļa
izdevumiem un ceļā pavadīto
laiku, veicot vakcināciju
vairākiem pacientiem vienā
izbraukumā. Norāda par katru
pacientu.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60059.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
Manipulāciju apmaksā vienu
reizi viena pacienta
apmeklējuma laikā, tajā skaitā
to piemaksā par dienas
stacionārā saņemtu
pakalpojumu papildus dienas
stacionāra gultasdienas
apmaksai (izņemot
rehabilitācijas un psihiatrijas
dienas stacionāru).
Manipulācija netiek
apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu, kā arī to
neapmaksā mājas vizīšu un
aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošinātājiem.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60160.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60172

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Laiks epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai māsai
ārstniecības un pacientu
aprūpes personām un
funkcionālo speciālistu
asistentiem ambulatoro
veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
stacionārajās
ārstniecības iestādēs

Tarifs
(euro)

0.56

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā vienu
reizi viena pacienta
apmeklējuma laikā, tajā skaitā
to piemaksā par dienas
stacionārā saņemtu
pakalpojumu papildus dienas
stacionāra gultasdienas
apmaksai (izņemot
rehabilitācijas un psihiatrijas
dienas stacionāru).
Manipulācija netiek
apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu, kā arī to
neapmaksā mājas vizīšu un
aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošinātājiem.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60160.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60173

60192

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Ceļa izdevumi par 10
minūtēm SARS-CoV-2
(COVID-19) parauga
paņemšanai pacienta
dzīvesvietā

Ceļa izdevumi brigādei
pie pacientiem Covid19 vakcinēšanai
attālumā no 51 km
vienā virzienā (turpatpakaļ virs 100km)

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

3.70

4.04

X

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā, ja
personas nevar nokļūt uz
paraugu paņemšanas punktu
ar savu transportu. Nedrīkst
norādīt ar manipulācijām
47060, 47405, 60043.
Manipulācija norāda
situācijās, kad paraugi tiek
paņemti vienas
mājsaimniecības
ietvaros.Testēšanai sociālajos
centros un citos izbraukumos
ceļa izdevumi ir iekļauti tarifā
- 47060.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 243.punktā
noteikto.
Ceļa izdevumi sedz visas
izmaksas, kas saistītas ar ceļa
izdevumiem un ceļā pavadīto
laiku, veicot vakcināciju
vairākiem pacientiem vienā
izbraukumā. Norāda par katru
pacientu.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulāciju 60059.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Citās sadaļās
neiekļautās
manipulācijas

Manip .
kods

60447

60484

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

SAVA speciālista
atkārtota konsultācija
attālināti, t.sk.
dokumentācijas
aizpildīšana

SAVA speciālista
atkārtota konsultācija
klātienē, t.sk.
dokumentācijas
aizpildīšana

Tarifs
(euro)

12.84

12.84

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā
pacientam atkārtoti vēršoties
pie ārsta – speciālista vienas
aprūpes epizodes ietvaros (30
kalendāro dienu laikā)
gadījumā, ja speciālists pēc
pirmreizējas konsultācijas
pieņēmis lēmumu turpmāk
pacientu konsultēt attālināti,
piemēram, dinamiskas
novērošanas gadījumā.
Manipulāciju aprūpes
epizodes ietvaros (30
kalendāro dienu laikā)
apmaksā atbilstoši sniegto
atkārtoto konsultāciju skaitam.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.
Manipulāciju apmaksā
pacientam atkārtoti vēršoties
pie ārsta – speciālista klātienē
vienas aprūpes epizodes
ietvaros (30 kalendāro dienu
laikā). Manipulāciju aprūpes
epizodes ietvaros (30
kalendāro dienu laikā)
apmaksā atbilstoši sniegto
atkārtoto konsultāciju skaitam.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

70033

Laiks epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
zobārstam vai mutes,
sejas un žokļu ķirurgam
ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai
stacionārajās
ārstniecības iestādēs

70034

Laiks epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
ārstniecības un pacientu
aprūpes personām
zobārstniecības
pakalpojumu
nodrošināšanai
ambulatori stacionārajās
ārstniecības iestādēs

70035

Piemaksa par laiku un
individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem
epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
zobārstam vai mutes,
sejas un žokļu ķirurgam
ambulatoro veselības
aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai

Tarifs
(euro)

0.93

0.56

3.70

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

Manipulāciju apmaksā
zobārstam (t.sk. ortodontam
periodontologam, bērnu
zobārstam, zobu protēzistam,
endodontistam) vai mutes,
sejas un žokļu ķirurgam vienu
reizi viena pacienta
apmeklējuma laikā.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
zobārstniecības māsai,
higiēnistam, zobu feldšerim,
zobārsta asistentam vai zobu
tehniķim vienu reizi viena
pacienta apmeklējuma laikā.
Manipulācija ar pašreizējiem
apmaksas nosacījumiem ir
spēkā līdz 30.06.2021.
31.12.2021. saskaņā ar MK
noteikumu Nr.555 246.punktā
noteikto.
Manipulāciju apmaksā
zobārstam (t.sk. ortodontam
periodontologam, bērnu
zobārstam, zobu protēzistam,
endodontistam) vai mutes,
sejas un žokļu ķirurgam vienu
reizi viena pacienta
apmeklējuma laikā.
Manipulāciju nenorāda kopā
ar manipulācijām 70036,
60160. Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina tikai ambulatoros

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Manip .
kods

70036

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Piemaksa par laiku un
individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem
epidemioloģiskās
drošības pasākumu
nodrošināšanai
ārstniecības un pacientu
aprūpes personām
zobārstniecības
pakalpojumu
nodrošināšanai
ambulatori

Tarifs
(euro)

1.70

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

pakalpojumus. Manipulāciju
apmaksā arī SIA „SanareKRC „Jaunķemeri””, SIA
„Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru
apvienība”.
Manipulācija netiek
apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu, kā arī to
neapmaksā mājas vizīšu un
aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošinātājiem. Manipulācija
ar pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 246.punktā noteikto.
Manipulāciju apmaksā
zobārstniecības māsai,
higiēnistam, zobārsta
asistentam vai zobu tehniķim
vienu reizi viena pacienta
apmeklējuma. Manipulāciju
nenorāda kopā ar
manipulāciju 70035, 60160.
Manipulāciju apmaksā
ārstniecības iestādēm, kas
nodrošina tikai ambulatoros
pakalpojumus. Manipulāciju
apmaksā arī SIA „SanareKRC „Jaunķemeri””, SIA
„Rīgas 1.slimnīca”, AS
„Latvijas Jūras medicīnas
centrs”, AS "Veselības centru
apvienība”.
Manipulācija netiek

Piezīmes, paskaidrojums

Saskaņā ar MK Noteikumiem
nr. 555, ar Covid-19 saistītās
manipulāciju apmaksas termiņš
ir pagarināts līdz 31.12.2021.

Sadaļa

Manip .
kods

*
vai
**

Manipulācijas
nosaukums

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes, paskaidrojums

apmaksāta struktūrvienībām,
kas saņem fiksētus
maksājumus par darbības
nodrošināšanu, kā arī to
neapmaksā mājas vizīšu un
aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošinātājiem. Manipulācija
ar pašreizējiem apmaksas
nosacījumiem ir spēkā līdz
30.06.2021. 31.12.2021.
saskaņā ar MK noteikumu
Nr.555 246.punktā noteikto.

11. Tiek dzēstas manipulācijas

Sadaļa

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Manip .
kods

70928

*
vai
**

Manipulācijas nosaukums

Piemaksa mobilā zobārstniecības
kabineta ekspluatācijas izdevumu
segšanai par katru pacientu.
Dienests izmanto zobārstniecības
mobilā kabineta izdevumu
segšanas aprēķiniem.
Manipulāciju norāda ārstniecības
iestāde, kas sniedz pakalpojumu
mobilajā zobārstniecības kabinetā

Tarifs
(euro)

11.62

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Piezīmes,
paskaidrojums

Manipulācija tiek
dzēsta, jo SPKC
nodrošina visas
izmaksas, kas
saistītas ar mob.
zobārstniecības
kabinetu uzturēšanu.

Sadaļa

Zobārstniecības
pakalpojumu
tarifi

Tumoru
marķieru
noteikšana

Manip .
kods

*
vai
**

Piemaksa mobilā zobārstniecības
kabineta, kurš tiek izmantots
lokālā apvidū, ekspluatācijas
izdevumu segšanai par katru
pacientu. Dienests izmanto
zobārstniecības mobilā kabineta
izdevumu segšanas aprēķiniem

70929

46156

Manipulācijas nosaukums

*

PSA – prostatas specifiskais
antigēns.

Tarifs
(euro)

Pacienta līdzmaksājums
(euro)
Dienas
Ambulat.
stac.
Stacion.
pakalp.
pakalp pakalp.
.

Lielās
ķirurģ
. oper.

Ģimenes
ārsta
praksei
apmaks.
manip

Apmaksas nosacījumi

Manipulācija tiek
dzēsta, jo SPKC
nodrošina visas
izmaksas, kas
saistītas ar mob.
zobārstniecības
kabinetu uzturēšanu.

5.98

5.39

Piezīmes,
paskaidrojums

Ambulatori šo manipulāciju
apmaksā ne biežāk kā reizi
divos gados vīriešiem virs 50
gadiem un vīriešiem no 45
gadiem, kuriem ģimenes
anamnēzē asinsradiniekam ir
konstatēts prostatas vēzis,
norādot diagnozi Z12.5.
Pacientiem ar diagnozēm C61,
N40, N42 un Z03.1 vai kuriem
konstatētas izmaiņas minētajā
izmeklējumā, apmaksā bez
ierobežojumiem.

Lai varētu sekot
skrīninga rezultātiem
un turpmākiem
izmeklējumiem

