
 

 

                                                                                                                               APSTIPRINU 

               SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ‘’  

                                                     valdes locekle I.Budrēvica                                                                                   

                                                                                                                         ______________ 

                                                                2022.gada 30.maijā 

 
VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS PAR MAKSU SNIEDZ : 

1. ja pacientam nav ģimenes ārsts, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu; 

2. ja pacientam nav nosūtījuma; 

3. ja pacientam ir nosūtījums, bet no ģimenes ārsta vai ārsta - speciālista, kas nav 

līgumattiecībās ar valsti; 

4. ja pacients negrib gaidīt rindā; 

5. ja minētais pakalpojums nav iekļauts valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā. 

ZOBĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMUS PAR MAKSU SNIEDZ : 

1. no 18 gadu vecuma; 

2. ja pacients negrib gaidīt rindā; 

3. ja minētais pakalpojums nav iekļauts valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā. 

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS NO 01.07.2022 

 

Pakalpojums Cena, EUR 

SPECIĀLISTI  

pirmreizēja pieņemšana 30.00 

atkārtota pieņemšana  20.00 

LOGOPĒDS 20.00 

PSIHOLOGS 10.00 - 30.00 

OKULISTA PAKALPOJUMI                       

briļļu izrakstīšana 8.00 

LOR PAKALPOJUMI                       

deguna blakusdobumu skalošana 5.00 

EKG                              10.00 

FIZIOTERAPEITS  

fizioterapeita pieņemšana 20.00 

ārstnieciskā vingrošana, līdz 1 gadam (individuāli, 30 min.) 12.00 

ārstnieciskā vingrošana, no 1-18 gadu vec. (individuāli, 30 min.) 12.00 

ārstnieciskā vingrošana, no 18 gadu vec. (individuāli, 30 min.) 12.00 

ārstnieciskā vingrošana, no 1 gada vec. (grupā, 30 min.) 6.00 

teipošana 8.00 

piemaksa par materiāla izmantošanu teipošanai (25 cm) 1.00 

MASĀŽAS  

                                              vispārējā (līdz l gada vec.) 10.00 

                                            vispārējā (no l-3 gadu vec.) 10.00 

                                           vispārējā (no 4-18 gadu vec.) 12.00 

                                       vispārējā (no 18 gadu vec.) 30.00 

mugura 15.00 
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Pakalpojums Cena, EUR 

MASĀŽAS   

muguras kakla-krūšu daļa vai jostas-krustu daļa  10.00 

krūšu kurvis 15.00 

roka + plecs 10.00 

roka 8.00 

kāja 10.00 

apkakles zona 10.00 

FIZIKĀLĀS TERAPIJAS PAKALPOJUMI  

inhalācijas 3.00 

elektroforēze 5.00 

SMS terapija / SMS forēze 5.00 

EVT, mikroviļņi 3.00 

ultraskaņa, fonoforēze 6.00 

darsenvals 5.00 

magnētiskā lauka terapija 4.00 

ULTRASONOGRĀFIJA  

                            vēdera dobumam 15.00 

vairogdziedzerim 15.00 

nierēm + urīnceļiem 10.00 

locītavai 20.00 

piena dziedzeriem 15.00 

virspusēji novietotiem audiem 15.00 

roku vai kāju asinsvadu doplerogrāfija un krāsu spektra analīze 20.00 

brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija un krāsu spektra analīze 20.00 

RENTGENS  

krūšu kurvja pārskats 10.00 

1 projekcija 12.00 

CD diska ierakstīšana 3.00 

PROCEDŪRU KABINETS  

ekspresdiagnostikas tests Actim CRP 3.50 

injekcijas (bez medikamentu vērtības)  

intramuskulāri (no 18 gadu vecuma) 2.00 

                    intravenozi (no 18 gadu vecuma) 3.50 

intravenozi līdz 500 ml (sistēma) 5.00 

intravenozi no 500 ml (sistēma) 7.50 

INHALATORA NOMA MĀJĀS (par 1 dienu) 1.00 

VEIDLAPAS (potēšanas pase, bērna medicīnas karte (026/u)) 0.75 

KOPĒŠANA A4 0.20 

ZOBĀRSTNIECĪBA - HIGIĒNISTA PAKALPOJUMI  

mutes dobuma higiēna 40.00-60.00 

1 zoba pārklāšana ar silantu 10.00 

KOMERCVAKCINĀCIJA skatīt Komercvakcinācijas cenrādi 
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APSTIPRINU 

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ‘’ 

                                                                                   valdes locekle I.Budrēvica 

                                                                                                                         ______________ 

                                                                                                       2021.gada 21.oktobrī 

 

 

 

 

KOMERCVAKCINĀCIJAS  CENRĀDIS 

 

 

Nosaukums Vakcīnas nosaukums Cena, EUR  

Vakcinācija pret ērču encefalītu – pieaugušajiem Tico Vac 0.5 32.50 

 Encepur 0.5 adults 32.50 

Vakcinācija pret ērču encefalītu – bērniem Tico Vac 0.25 32.50 

 Encepur 0.25 children 32.50 

Vakcinācija pret gripu Vaxigrip Tetra 11.50 

Vakcinācija pret pneimokoku infekciju Prevenar 13 65.00 

 

 

 

Piedāvājam iespēju vakcinēties arī ar citām Latvijā reģistrētām vakcīnām (piem.: dzemdes 

kakla vēža profilaksei, pret hepatītu A, pret hepatītu B, pret hepatītu A un B, pret vējbakām u.c.). 

 


