
 

Pakalpojuma līgums Nr.      

 

Siguldā, 
 

 

2023. gada  ____________________ 
 

 

Pakalpojuma sniedzējs- SIA ”Siguldas slimnīca”, tās valdes locekļa Valda Siļķes personā, 
turpmāk tekstā ”Slimnīca”, no vienas puses un  

Pakalpojuma saņēmējs- ____________________________________________________ 
 
personas kods  
 

turpmāk tekstā ”Pacients” no otras puses, – noslēdz Līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pacients lūdz un pasūta, bet Slimnīca apņemas, saskaņā ar Ārstniecības likumu un spēkā esošajiem 

MK noteikumiem, sniegt Pacientam nepieciešamos ārstnieciskos pakalpojumus. Ārstniecisko 
pakalpojumu nepieciešamība izriet no Pacienta veselības stāvokļa novērtējuma un/vai viņa izteiktās 

gribas, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma, vai NMP (Neatliekamā Medicīniskā Palīdzība) Pacienta 

nogādāšanas Slimnīcā, vai citādas viņa nogādāšanas Slimnīcā medicīniskās palīdzības sniegšanai.  

1.2. Par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pacients maksā atbilstoši spēkā 

esošajiem MK noteikumiem. Rehabilitācijas pakalpojumi stacionārā nav valsts apmaksāti. 

1.3. Par stacionārajiem rehabilitācijas un citiem maksas pakalpojumiem Pacients maksā atbilstoši 

Slimnīcas noteiktajam maksas pakalpojumu cenrādim.  

2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība 

2.1. Slimnīca šī Līguma ietvaros sniedz Pacientam ārstniecības pakalpojumus ar savu ārstu, vidējā un 

jaunākā medicīnas personāla starpniecību. 

2.2. Pacients, parakstot šo Līgumu, iesniedz Slimnīcai ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu un 

citu medicīnisko dokumentāciju, kas norāda nepieciešamību ārstēties Slimnīcā, kā arī uzrāda spēkā 
esošas veselības apdrošināšanas polises oriģinālu (ja tāds ir). 

2.3. Slimnīcai ir tiesības izvēlēties Pacienta ārstējošo ārstu un citas ārstniecības personas, ja Pacients 

nav īpaši norādījis savu izvēli. 

2.4. Ja Pacienta dzīvībai vai veselībai draud briesmas, Slimnīca ir tiesīga sniegt Pacientam ārstnieciskos 

pakalpojumus, neņemot vērā Pacienta izteikto vēlēšanos par ārstniecības personām. 

2.5. Pacientam, saņemot ārstnieciskos pakalpojumus un uzturoties Slimnīcai piederošajā teritorijā, ir 

pienākums ievērot Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus, kā arī ārstu un citu ārstniecības personu 

norādījumus. 
3. Apliecinājumi 

3.1. Pacients, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir pilnībā izskaidroti un viņš saprot un apzinās 
ārstēšanās izmaksas, kas ir norādītas spēkā esošajos MK noteikumos un Slimnīcas maksas pakalpojumu 

cenrāžos, iespējamos riskus un sekas, kas var iestāties ārstniecības pakalpojumu sniegšanas laikā. 

3.2. Pacients, slēdzot šo Līgumu, pilnvaro Slimnīcu veikt visas nepieciešamās darbības un pielietot 

Slimnīcas izvēlētās medicīniskās tehnoloģijas, lai panāktu maksimāli efektīvu un Pacienta veselībai 

labvēlīgāko pakalpojumu rezultātu.    

3.3. Pacients, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir informēts un neiebilst, ka viņa veselības stāvokļa dati, 

ievērojot personas fizisko datu aizsardzības likumdošanu, var tikt izmantoti statistikas atskaitēm. 

3.4. Slimnīca, slēdzot šo Līgumu, uzņemas atbildību par Pacientam sniegto ārstniecisko pakalpojumu 

atbilstību LR pieņemtajām un apstiprinātām ārstniecības normām, un vispārpieņemtajai medicīniskajai 

praksei.  
4. Līguma maksa un samaksas kārtība 

4.1. Puses vienojas, ka samaksa par ārstēšanos, veiktajām un saņemtajām procedūrām, un Slimnīcā 
pavadītām gultas dienām tiek veikta saskaņā ar cenrādi, ja Pacients ārstējies stacionārā līdz 10 (desmit) 

kalendārajām dienām.  

4.1.1. Samaksa par ārstēšanos tiek veikta ar starpmaksājumiem ik pēc 10 dienām, ja pacients 

stacionārā ārstējas ilgāk. 

4.1.2. Īpaši dārgas maksas operācijas, kuru cena pārsniedz 1500.00 EUR, tiek veiktas tikai pēc 
priekšapmaksas, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim. 

      -      
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4.2. Pacients ir informēts, ka nesamaksāšanas gadījumā informācija par Pacienta neizpildītām saistībām 
var nonākt Kredītu reģistrā, bet parāda piedziņai dati tiks nodoti parādu piedziņas firmai. 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

5.1.  Pacientam šī Līguma darbības laikā ir pienākums: 

5.1.1. ievērot ārstu un citu ārstniecības personu dotos norādījumus; 

5.1.2. ievērot Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un vispārpieņemtās 
pieklājības normas; 

5.1.3. ir tiesības atteikties no visu vai atsevišķu ārstniecības pakalpojumu saņemšanas, par to rakstiski 
informējot Slimnīcu; 

5.1.4. izrakstīšanās dienā vai pārtraucot ārstēšanās kursu, veikt apmaksu par saņemtajiem ārstniecības 

pakalpojumiem, saskaņā ar rēķinu. 

5.2. Slimnīcai šā Līguma darbības laikā ir pienākums: 

5.2.1. ieteikt un sniegt Pacienta veselības stāvokļa uzlabošanai vispiemērotākos ārstniecības 
pakalpojumus un rekomendācijas; 

5.2.2. dokumentēt Pacienta ārstēšanās gaitu slimības vēsturē, kā tas noteikts LR tiesību aktos; 

5.2.3. savu iespēju robežās nodrošināt maksimāli īsu un ērtu ārstniecības procesu Pacientam ar to 
nekaitējot sniegtā un izvēlētā pakalpojuma kvalitātei; 

5.2.4. atbilstoši likumdošanai ievērot konfidencialitātes principu attiecībā uz Pacienta veselības stāvokli.  

5.2.5. ir tiesības atteikties no ārstniecības pakalpojumu sniegšanas Pacientam, ja Pacients neievēro 

sevis ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

5.3. Ārstēšanās periodā Pacients nav tiesīgs veikt nekādas darbības, kas varētu kaitēt Pacienta veselībai, 

tajā skaitā, lietot alkoholu, smēķēt un tamlīdzīgi. Slimnīca nav atbildīga par kaitējumu Pacienta veselībai, 

ja Pacients nav ievērojis šī līguma noteikumus, ārstniecības personu norādījumus un rekomendācijas. 

5.4. Slimnīca šī Līguma darbības laikā neuzņemas atbildību par Pacienta personīgajām mantām.  

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses, vai persona, kas ir tiesīga parakstīties Pacienta vārdā 

(sieva, vīrs, 1.pakāpes augšupējie vai lejupējie radinieki vai cita tam pilnvarota persona), ir 

parakstījušas šo Līgumu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr Puses ir izpildījušas visas sevis ar šo Līgumu 
uzņemtās saistības. 

6.2. Visi strīdi šī Līguma ietvaros ir risināmi pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad strīds ir izšķirams 
pacientu OMBUDĀ un tiesā. 

6.3. Parakstot šo Līgumu, Pacients apliecina, ka ir iepazinies ar līdzmaksājuma apmēru un Slimnīcas 
maksas pakalpojumu cenrādi. 

6.4. Slimnīcai un Pacientam ir tiesības grozīt, papildināt vai izbeigt šo Līgumu, abām Pusēm par to 

rakstiski vienojoties. 
7. Pušu paraksti, juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Slimnīca : 

____________________________ /Paraksts/ 

Pacients: 

____________________________ /Paraksts/ 

 
SIA ”SIGULDAS SLIMNĪCA” 

Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150 
e-pasts: slimnica@siguldasslimnica.lv 

Tālr.: 67973973; Fakss: 67976913 

Reģ. Nr. LV 40003124730 
AS ”SEB banka” Konts: LV08UNLA0027800609904 

AS ”Swedbank” Konts: LV29HABA0551027854597 

Adrese: ___________________________________ 
  
Tālr.: __________________________________ 
 

E-pasts: 
 

Par pacientu: 
Radniecība: 
___________________________________________ 
Adrese: 
___________________________________________ 
 

Tālr.: __________________________________ 
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