
 

DOKUMENTU NOFORMĒŠANAS  

MAKSAS PAKALPOJUMA CENRĀDIS  

Nr. 

p.k. 

Publiskā 

pakalpojuma veids 
Mērvienība 

Izcenojums 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

(EUR) 
1. 

Kopēšanas darbi A4 formāts viena 

puse 

1.1. 
Kopēšanas darbi A4 formāts viena 

puse 
1 lapa 0.11 0.02 0.13 

1.2. Kopēšanas darbi A4 formāts abpusēji 1 lapa 0.18 0.04 0.22 

1.3. 
Kopēšanas darbi A3 formāts viena 

puse 
1 lapa 0.24 0.05 0.29 

1.4. Kopēšanas darbi A3 formāts abpusēji 1 lapa 0.36 0.08 0.44 

1.5. Apliecināta kopija 1 lapa 0.24 0.05 0.29 

1.6. Izdruka no datora A4 formāta 1 lapa 0.11 0.02 0.13 

1.7. Izdruka no datora A3 formāta 1 lapa 0.24 0.05 0.29 

1.8. Dokumentu skenēšana  1 lapa 0.47 0.10 0.57 

1.9. 
Izraksts no medicīniskās 

dokumentācijas 
1 lapa 7.00 - 7.00 

1.10. 
Medicīniskās dokumentācijas 

noraksts 
1 lapa 8.50 - 8.50 

1.11.* 
Izziņa par ambulatoro vai stacionāro 

ārstniecību  
1 lapa 7.00 - 7.00 

1.11.1.** 

Steidzama (3 darbadienu jeb 72 

stundu laikā) izziņa par ambulatoro 

vai stacionāro ārstniecību 

1 lapa 12.00 - 12.00 

1.11.2.** 

Steidzama (vienas darbadienas jeb 24 

stundu laikā) izziņa par ambulatoro 

vai stacionāro ārstniecību 

1 lapa 15.00 - 15.00 

1.12. 

Atkārtoti sniegtie dati no stacionāra 

vai ambulatorā slimnieka 

medicīniskās kartes, citas datu 

apstrādes sistēmas 

1 lapa 7.00 - 7.00 

1.12.1. 

Steidzami (3 darbadienu jeb 72 

stundu laikā) sagatavoti atkārtoti 

sniegtie dati no stacionāra vai 

ambulatorā slimnieka medicīniskās 

kartes, citas datu apstrādes sistēmas 

1 lapa 15.00 - 15.00 

1.12.2. 

Steidzami (vienas darbadienas jeb 24 

stundu laikā) atkārtoti sniegtie dati no 

stacionāra vai ambulatorā slimnieka 

medicīniskās kartes, citas datu 

apstrādes sistēmas 

1 lapa 22.00 - 22.00 

1.13. Darba nespējas lapas dublikāta 1 lapa 4.30 - 4.30 



izdošana 

1.14. 

Izziņa par medicīnisko pārbaudi 

Alkohola, narkotisko un psihotropo 

vielu reibuma ekspertīzes nodaļā - 

pēc personas rakstveida lūguma  

1 lapa 4.30 - 4.30 

1.14.1 

 

Steidzama (3 darbadienu jeb 72 

stundu laikā) izziņa par medicīnisko 

pārbaudi Alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu reibuma ekspertīzes 

nodaļā  

1 lapa 12.00 - 12.00 

1.14.2. 

 

Steidzama (vienas darbadienas jeb 24 

stundu laikā) izziņa par medicīnisko 

pārbaudi Alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu reibuma ekspertīzes 

nodaļā  

1 lapa 15.00 - 15.00 

2. Krāsu dokumenti    
 

  

2. 1. 
Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A4 

formāts viena puse 

1 lapa 0.94 0.20 1.14 

2. 2. 
Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A4 

formāts abpusēji 

1 lapa 1.88 0.39 2.27 

2.3. 
Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A3 

formāts viena puse 

1 lapa 1.65 0.35 2.00 

2.4. 
Krāsu dokumentu kopēšanas darbi A4 

formāts abpusēji 

1 lapa 3.29 0.69 3.98 

2.5. 
Krāsu dokumentu izdruka no datora 

A4 formāta 

1 lapa 0.94 0.20 1.14 

2.6. 
Krāsu dokumentu izdruka no datora 

A3 formāta 

1 lapa 1.65 0.35 2.00 

3. Dokumenti no iestādes arhīva     

3.1. 
Izziņa no iestādes arhīva 

(bijušajiem iestādes darbiniekiem) 

1 lapa 7.11 1.49 8.60 

 

* No maksas par 1.11. punktā norādītas izziņas sagatavošanu ir atbrīvoti: 1) invalīdi; 2) Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 3) pensionāri, kuriem pensijas apmērs 

nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 4) par trūcīgām atzītas privātpersonas; 5) ja 

pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai; 6) ja iepriekš izdotā 

izziņa personai zudusi nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ. Maksas apmēru par 1.11. 

punktā norādītas izziņas sagatavošanu samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa 

represētās personas vai aizbildņi un aizgādņi. 

Norādītie atvieglojumi tiek piemēroti, ja persona, iesniedzot iesniegumu par izziņas sagatavošanu, 

iesniedz attiecīgu statusu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu). 

** Steidzamības iespējamība pirms maksas par pakalpojumu tiek saskaņota ar Psihiatriskās 

palīdzības dienesta vadītāju vai Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāju. 
  

Spēkā no 2014. gada 17. septembra    
 


