
 
 
 

  
 

 
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLIŠU PAMATINFORMĀCIJA 

 
Konkursa kārtībā izvēlētā apdrošināšanas sabiedrība: „Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles” 

 
1. VARIANTS 

Apdrošinājuma summa (AS)Ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem 4 400 EUR 

Pacienta iemaksa tiek iekļauta ambulatorajā sadaļā (PI_A) 600 EUR 

Ambulatorā posma maksas pakalpojumiem 800 EUR 

Maksas konsultācijas ar vai bez nosūtījuma: 

• Ģimenes ārsta, terapeita, internista un pediatra konsultācijas; 

• Ģimenes ārstu mājas vizītes; 

• Ārstu – speciālistu konsultācijas; 

• Fizikālās terapijas ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa konsultācijas, 2 reizes apdrošināšanas 
periodā; 

• Augsti kvalificētu speciālistu (docentu, profesoru) konsultācijas 

• Ārstu – homeopātu konsultācijas, limits EUR 40.00 par konsultāciju, 2 reizes apdrošināšanas 
periodā (apmaksa pēc čekiem) 

Maksas izmeklējumi ar nosūtījumu: 

• laboratoriskie izmeklējumi (norādītie programmas aprakstā); 

• diagnostiskie izmeklējumi; 

• augsto tehnoloģiju instrumentālie izmeklējumi, limits EUR 180.00 apdrošināšanas periodā; 

• speciālistu manipulācijas, t.sk.dermatoloģijā; 

Maksas procedūras ar nosūtījumu: 

• procedūras (injekcijas, infūzijas, blokādes); 

• fizioprocedūras, ko nozīmējis ārstējošais ārsts (UVČ, elektroforēze, ultraskaņa, 
manetoterapija, lāzerterapija, gaismas terapija, teipošana, sāls istaba u.c.), t.sk. 
treicienviļņu terapija 

Medicīniskās apskates un izziņas: 

• autovadītājiem; 

• ieroču iegādes atļaujas saņemšanai. 

Obligātās veselības stāvokļa pārbaudes (OVP) darbam: 

• OVP tiek organizētas; 

• OVP tiek apmaksātas individuāli. 

Vakcinācija (V) 

• Vakcinācija pret gripu, ērču encefalītu, A un B hepatītu ambulatorā limita ietvaros. 

Valsts neatliekamo medicīnisko palīdzību 

Maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību 

Stacionārā posma pakalpojumi (3000 EUR) 

• Pacienta iemaksa stacionārajiem pakalpojumiem  

• Pacienta līdzdalības maksājums 

Maksas stacionārie pakalpojumi (ST_M) ar limitu EUR 450.00 par gadījumu 

• ārstēšanās stacionārā 

• ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas 

• laboratoriskie izmeklējumi 

• operācijas 

• ar/bez ārstēšanās paaugstināta servisa apstākļos 

Apdrošināšanas prēmija vienai personai EUR 310.00 

 



 

2. VARIANTS 

Apdrošinājuma summa (AS)Ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem 6 000 EUR 

Pacienta iemaksa tiek iekļauta ambulatorajā sadaļā (PI_A) 600 EUR 

Ambulatorā posma maksas pakalpojumiem 900 EUR 

Maksas konsultācijas ar vai bez nosūtījuma: 

• Ģimenes ārsta, terapeita, internista un pediatra konsultācijas; 

• Ģimenes ārstu mājas vizītes; 

• Ārstu – speciālistu konsultācijas; 

• Fizikālās terapijas ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa konsultācijas, 2 reizes apdrošināšanas 
periodā; 

• Augsti kvalificētu speciālistu (docentu, profesoru) konsultācijas 

• Ārstu – homeopātu konsultācijas, limits EUR 40.00 par konsultāciju, 2 reizes apdrošināšanas 
periodā (apmaksa pēc čekiem) 

Maksas izmeklējumi ar nosūtījumu: 

• laboratoriskie izmeklējumi (norādītie programmas aprakstā); 

• diagnostiskie izmeklējumi; 

• augsto tehnoloģiju instrumentālie izmeklējumi; 

• speciālistu manipulācijas, t.sk.dermatoloģijā; 

Maksas procedūras ar nosūtījumu: 

• procedūras (injekcijas, infūzijas, blokādes); 

• fizioprocedūras, ko nozīmējis ārstējošais ārsts (UVČ, elektroforēze, ultraskaņa, 
manetoterapija, lāzerterapija, gaismas terapija, teipošana, sāls istaba u.c.), t.sk. 
treicienviļņu terapija 

Medicīniskās apskates un izziņas: 

• autovadītājiem; 

• ieroču iegādes atļaujas saņemšanai. 

Obligātās veselības stāvokļa pārbaudes (OVP) darbam: 

• OVP tiek organizētas; 

• OVP tiek apmaksātas individuāli. 

Vakcinācija (V) 

• Vakcinācija pret gripu, ērču encefalītu, A un B hepatītu ambulatorā limita ietvaros. 

Ambulatorā rehabilitācija (AR) 

Valsts neatliekamo medicīnisko palīdzību 

Maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību 

Ambulatorā rehabilitācija (AR) 60 EUR 

• Masāža, manuālā terapija, ūdens procedūras, slinga terapija, ārstnieciskā vingrošana grupās 
vai individuāli, reitterapija (apmaksa pēc čekiem), uztura speciālista vai dietologa 
konsultācijas (2 reizes periodā ar apmaksu pēc čekiem) 

Grūtnieču aprūpe (GR) 250 EUR 

• Programmā iekļautie maksas pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības aprūpi, t.sk. augļa 
ehokardiogrāfija, augļa doplerogrāfija 

Stacionārā posma pakalpojumi (4500 EUR) 

• Pacienta iemaksa stacionārajiem pakalpojumiem  

• Pacienta līdzdalības maksājums 

Maksas stacionārie pakalpojumi (ST_M) ar limitu EUR 720.00 par gadījumu 

• ārstēšanās stacionārā 

• ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas 

• laboratoriskie izmeklējumi 

• operācijas 

• ar/bez ārstēšanās paaugstināta servisa apstākļos 

Zobārstniecība (Z2) nepiemērojot cenrādi ar 50% atlaidi, limits EUR 150.00 

Apdrošināšanas prēmija vienai personai EUR 426.00 
 

 



Veselības aprūpes pakalpojumu cenrādis ārpus līgumorganizācijām 

ĀRSTNIECĪBA SP IV (I) SP IV(II) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma 
cena, līdz EUR 

Pakalpojuma 
cena, līdz EUR 

KONSULTĀCIJAS   

Ārsta speciālista  pirmreizēja konsultācija 30.00 40.00 

Ārsta speciālista atkārtota konsultācija  30.00 40.00 

Ģimenes ārsta, internista, pediatra pirmreizēja konsultācija 30.00 40.00 

Ģimenes ārsta, internista, pediatra atkārtota konsultācija 30.00 40.00 

Gimenes ārsta mājas vizīte 30.00 40.00 

Augsti kvalificēta speciālista, profesora, docenta konsultācija (izņemot rehabilitācijas speciālistu 
konsultācijas)  

50.00 60.00 

Fizioterapeita, rehabilitologa, fizikālās medicīnas ārsta konsultācija 30.00 40.00 

Grūtnieču konsultācija, vecmātes konsultācija * 30.00 40.00 

Optometrista konsultācija 30.00 40.00 

Pārbaudes autovadītāju, ieroču nesāšānai vai iegādes atļaujas saņemšanai   35.00 40.00 

Obligātā veselības pārbaude 100% 100% 

PROCEDŪRAS UN MANIPULĀCIJAS 

Injekcija i/m, i/c, s/c 5.00 8.00 

Injekcija i/v  5.00 10.00 

Intravenoza infūzija (sistēma) 11.00 15.00 

Fizikālās terapijas procedūras (t.sk. teipošana) 7.00 10.00 

Triecienviļņu terapija 25.00 25.00 

Infiltrējošā blokāde 15.00 25.00 

Epidurālā blokāde 42.00 70.00 

Periartikulārā, intraartikulārā, paravertebrālā blokāde 15.00 15.00 

Intravitreālā injekcija 50.00 50.00 

Oftalmoloģiskās manipulācijas (viena apmeklējuma laikā) 25.00 25.00 

Uroloģiskās manipulācijas (viena apmeklējuma laikā) 25.00 25.00 

Ginekoloģiskās manipulācijas (viena apmeklējuma laikā) 25.00 25.00 

Manipulācijas LOR (viena apmeklējuma laikā)  25.00 25.00 

Ķirurģiskās manipulācijas (t.sk. mazas ķirurģiskās operācijas viena apmeklējuma laikā)  25.00 32.00 

IZMEKLĒJUMI 

RTG (vienā plaknē) 15.00 18.00 

Mamogrāfija 36.00 100% 

Programmā minētie ultrasonoskopiskie izmeklējumi, t.sk. kolposkopija 36.00 40.00 

Augļa sirds kardiotokogramma * 15.00 15.00 

Asinsvadu sonogrāfiskie un doplerogrāfiskie izmeklējumi (tai skaitā brahiocefālo un transkraniālo 
asinsvadu duplekssskenēšana viena apmeklējuma laikā) 

40.00 50.00 

Elektrokardiogramma 15.00 18.00 

Ehokardiogrāfija  43.00 50.00 

Holtera monitorēšana 36.00 40.00 

Veloergometrija 36.00 40.00 

Dermatoskopija 10.00 20.00 

Neirofizioloģiskie izmeklējumi (neiromiogrāfija, elektromiogrāfija,  karpālā kan.diagn., neiropātiju 
diagnostika, EEG  u.c. ) 

35.00 50.00 

Oftalmoloģiskie, LOR , pulmonoloģiskie izmeklējumi (viena apmeklējuma laikā) 20.00 30.00 

Elptests 30.00 35.00 

Osteodensitometrija 15.00 23.00 

Citoloģiskie izmeklējumi, mikroflora, uztriepe 8.00 10.00 

Histoloģijas izmeklējums 15.00 15.00 

Citi programmā iekļautie funkcionālie izmeklējumi (urodinamiskie, zarnu trakta u.c) 40.00 50.00 

Laboratoriskie izmeklējumi 
pēc E.Gulbja 

laborat.cenām 
pēc E.Gulbja 

laborat.cenām 

Asins parauga ņemšana, uzglabāšana 2.00 2.00 

Kontrastvielas 50.00 50.00 

AUGSTO TEHNOLOĢIJU IZMEKLĒJUMI 

Padziļinātā 3-D/4-D programma 50.00 50.00 

Endoskopiskie izmeklējumi (gastroskopija, fibrogatroskopija, cistoskopija, rektoskopija u.c.) 100.00 120.00 

Kolonoskopija 100.00 120.00 

Datortomogrāfiskie izmeklējumi  120.00 150.00 

Magnētiskās rezonanses izmeklējumi  150.00 170.00 

Scintigrāfiskie izmeklējumi  100.00 120.00 

STACIONĀRIE MAKSAS PAKALPOJUMI** 

Servisa palāta stacionārā, t.sk. dienas stacionārā  30.00/dienā 50.00/dienā 

Par vienu gultas dienu stacionārā 45.00/dienā 60.00/dienā 

Par vienu gultas dienu dienas stacionārā 30.00/dienā 50.00/dienā 

 
*apmaksā, ja programmā ir iekļauta grūtnieču aprūpe 
**apmaksā, ja programmā ir iekļauts maksas stacionārs 


