LĪGUMS PAR ĀRSTNIECĪBAS VEIKŠANU
Rīgā, 201__.gada ____.____________
SIA „Orto klīnika”, reģistrācijas Nr. 40103175305, juridiskā adrese Bukultu iela 1a, Rīga, kas ir Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstoša ārstniecības iestāde, kuru pārstāv tās valdes loceklis Andrejs
Peredistijs, kurš darbojas uz pilnvaras pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā saukta – „Ārstniecības
iestāde”,
un
__________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

__________________________________________________________
(personas kods)

__________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

___________________________________
(telefona numurs)

___________________________________,
(e-pasta adrese)

no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „ Pacients”, Ārstniecības iestāde un Pacients kopā turpmāk tekstā
sauktas – „ Puses”, bet katrs atsevišķi – „Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts – „Līgums”, par
sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Puses vienojas, ka Līgums ir noslēgts ar mērķi regulēt Pušu savstarpējās medicīniski tiesiskās, kā arī
civiltiesiskās attiecības. Puses vienojas, ka Līguma priekšmets ir Līgumā noteiktā Pacienta veselības
atjaunošana un saglabāšana.
1.2. Pacients, no vienas puses, uztic veikt Ārstniecības iestādei ārstēšanu, bet Ārstniecības iestāde, no
otras puses, apņemas veikt Līgumā atrunātās saistības un uzdevumus, kas saistīti ar Pacienta
ārstēšanu.
1.3. Ārstniecības iestāde pēc Pacienta izvēles nozīmē Ārstējošo ārstu savā vārdā veikt Pacienta
ārstēšanu:
__________________________________________________________
(ārstējošais ārsts)

__________________________________________________________
(personas kods)

__________________________________________________________
(sertifikāta numurs, izdošanas datums)

1.4. Pacientam ir veicama sekojoša ārstēšana:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2.
Pacienta tiesības, pienākumi un apliecinājumi
2.1. Pacientam ir tiesības viņam saprotamā veidā saņemt no Ārstējošā ārsta informāciju par savas
slimības (traumas) diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, citām ārstēšanas metodēm un par
iespēju saņemt Līguma 1.4.punktā minētos ārstēšanas pakalpojumus arī pie citiem traumatoloģiskiortopēdiskā profila speciālistiem citās medicīniskās iestādēs. Ar savu parakstu zem Līguma Pacients
apliecina, ka viņam ir pilnībā izskaidroti un viņš pilnībā saprot, apzinās un akceptē ar Līgumu
apstiprinātā ārstniecības procesa būtību, apzinās iespējamos komplikāciju riskus un sekas, kas var
iestāties ārstniecības pakalpojumu sniegšanas gaitā un rezultātā, un piekrīt ārstniecības plānam.
2.2. Pacients apņemas pret Ārstniecības iestādi neizvirzīt nepamatotas prasības. Ja Pacients ir cēlis
prasību pret Ārstniecības iestādi tiesā, bet šī prasība ir noraidīta un spriedums ir stājies likumīgā
spēkā, tad Pacientam ir pienākums atmaksāt visus Ārstniecības iestādei tā rezultātā radušos tiešos un
netiešos zaudējumus.
2.3. Pacientam ir tiesības brīvprātīgi izvēlēties sev Ārstējošo ārstu un saņemt kvalificētu medicīnisko
palīdzību (ārstēšanu) atbilstoši Līguma noteikumiem un Ārstējošā ārsta prognozēm.
2.4. Pacientam ir tiesības pieprasīt pilnīgu informāciju no Ārstniecības iestādes par savu veselības
stāvokli, diagnozēm un prognozēm un saņemt to attiecīgu slimības vēstures izrakstu veidā valsts
valodā.
2.5. Pacients apzinās, ka ārstēšanas process ir savstarpēji atbildīgs un Pacienta pienākums ir ievērot
visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus, kā arī Līguma darbības laikā
Pacients nav tiesīgs veikt jebkādas darbības, kas varētu kaitēt Pacienta veselībai, tajā skaitā, lietot
alkoholu, smēķēt vai lietot ārstniecības personu neordinētus un nesaskaņotus medikamentus vai
vielas. Ja Pacients neievēro Līguma noteikumus vai ārstniecības/aprūpes personu norādījumus, tad ar
Ārstējošā ārsta sniegto kvalificēto palīdzību var netikt sasniegts prognozētais rezultāts, kā arī šādā
gadījumā Ārstniecības iestāde nav atbildīga par kaitējumu Pacienta veselībai.
2.6. Pacientam, saņemot ārstnieciskos pakalpojumus un uzturoties Ārstniecības iestādei piederošajā
teritorijā, ir pienākums ievērot Ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības
noteikumus, vispārpieņemtās pieklājības normas, kā arī ārstu un citu ārstniecības personu
norādījumus.
2.7. Pacients, slēdzot Līgumu, pilnvaro Ārstniecības iestādi veikt visas nepieciešamās darbības un pielietot
Ārstniecības iestādes/Ārstējošā ārsta izvēlētās medicīniskās tehnoloģijas un papildus metodes, lai
panāktu maksimāli efektīvu un Pacienta veselībai labvēlīgu ārstniecības pakalpojumu rezultātu.
2.8. Pacients uztic ārstam izvēlēties atbilstošus asistentus un citas Pacienta aprūpei nepieciešamās
personas.
2.9. Pacients apliecina, ka ārstniecība konstatēto veselības problēmu ārstēšanai ir pieļaujama.
2.10. Pacients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts un neiebilst, ka viņa personas dati un citi dati,
dati par veselības stāvokli, kā arī dati par ārstēšanos tiek glabāti, apstrādāti un izmantoti Ārstniecības
iestādes darba uzskaitei, un var tikt izmantoti zinātniski analītiskam vai medicīniskās izglītības
darbam Ārstniecības iestādē, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus.
2.11. Pacients, parakstot Līgumu, piekrīt, ka gadījumā, ja Pacients nepilda jebkuras no Līguma izrietošās
maksājumu saistības, tad Ārstniecības iestāde ir tiesīga cedēt prasījuma tiesības uz parāda summu
vai nodot parāda summas piedziņas darbību veikšanu jebkurai personai pēc Ārstniecības iestādes
ieskatiem, kā arī, saistībā ar iepriekš minēto, izpaust informāciju (ieskaitot attiecīgo dokumentu
nodošanu) par Līguma noteikumiem, Pacienta personas datus un citus datus, Pacienta saistību pret
Ārstniecības iestādi, kas izriet no Līguma, esamību, apmēru un pamatu jebkurai personai, kura veiks
parāda saistību piedziņas darbības, vai cesionāram.
2.12. Pacients, parakstot Līgumu, piekrīt, ka personas, kurām saskaņā ar Līguma 2.11.punktu nodoti
Pacienta personas dati un citi dati, drīkst tos glabāt un apstrādāt, iekļaut Pacienta personas datus un
informāciju par parāda saistībām un to izpildi dažādās parādnieku datu bāzēs, kā arī izmantot
kredītvērtējumiem. Pacients ir informēts, ka attiecīgajās parādnieku datu bāzēs pieejamā informācija ir
pieejama visiem attiecīgo datu bāžu lietotājiem, kuriem Pacients būs sniedzis savu piekrišanu
informācijas saņemšanai.
2.13. Pacientam, reģistrējoties Ārstniecības iestādē, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
ar personas koda un valstiskās piederības ierakstu. Ja Pacientu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda
arī likumīgā pārstāvja tiesības apliecinošo dokumentu. Ja Pacients, iestājoties Ārstniecības iestādē,
nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad tas jāuzrāda ārstēšanās laikā.
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2.14. Pacientam ir pienākums sniegt Ārstniecības iestādei un Ārstējošajam ārstam informāciju par savu
veselības stāvokli, izmaiņām tajā, simptomiem, kā arī iepriekšējās ārstēšanas niansēm.
2.15. Pacientam ir pienākums Līgumā noteiktajos termiņos veikt visus Līguma noteiktos maksājumus, kā arī
atlīdzināt Ārstniecības iestādei visus sevis Līguma ietvaros Ārstniecības iestādei nodarītos
zaudējumus.
2.16. Ja Pacientam ir veselības apdrošināšanas polise, Ārstniecības iestāde rekomendē Pacientam pirms
ārstēšanas procesa noskaidrot, vai attiecīgā apdrošināšanas kompānija sedz Līgumā minētās
ārstēšanas izmaksas. Ārstniecības iestāde neatbild par Pacienta un tā apdrošināšanas kompānijas
saistībām, un, gadījumā, ja apdrošināšanas kompānija nesedz Līgumā minēto un jau izmantoto
pakalpojumu izmaksas, Ārstniecības iestāde neatgriež Pacientam samaksu par jau sniegtajiem
pakalpojumiem.
2.17. Pacientam ir tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, vēršoties ar prasījuma iesniegumu
Nacionālās veselības dienestā, par Pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo
kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas Ārstniecības iestādē strādājošās
ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par
izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu
ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta
dzīvībai un veselībai.
3.
Ārstniecības iestādes tiesības un pienākumi
3.1. Ārstniecības iestādes nozīmētais Ārstējošais ārsts apņemas savas kompetences, izglītības un
prakses sertifikāta robežās sniegt ārstniecības pakalpojumus Pacientam, ar ko Puses saprot slimības
vai traumas kvalificētu diagnostiku Pacientam, kā arī kvalificētu Pacienta ārstēšanu.
3.2. Ārstējošā ārsta pienākums ir sniegt Pacientam saprotamā veidā informāciju par slimības
diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, kā arī citām ārstēšanas metodēm un iespējamām
komplikācijām.
3.3. Ārstējošam ārstam ir tiesības saņemt no Pacienta visu tam nepieciešamo informāciju (anamnēzi), kā
arī medicīniska rakstura dokumentus, laboratorisko un citu izmeklējumu rezultātus.
3.4. Gadījumos, kad Pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet Pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda
Ārstējošā ārsta norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās
slimības ārstēšanu, Ārstējošam ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās Pacienta ārstēšanas, kas
vienlaicīgi uzskatāma par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, kurai Pacients piekritis, parakstot Līgumu.
3.5. Ārstniecības iestādei ir tiesības izvēlēties Pacienta ārstējošo ārstu un citas ārstniecības personas, ja
Pacients nav īpaši norādījis savu izvēli.
3.6. Ja Pacienta dzīvībai vai veselībai draud briesmas, Ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt
Pacientam ārstnieciskos pakalpojumus, neņemot vērā Pacienta izteikto vēlēšanos par ārstniecības
personām.
3.7. Ārstniecības iestāde, slēdzot Līgumu, uzņemas atbildību par Pacientam sniegto ārstniecisko
pakalpojumu atbilstību Latvijas Republikas pieņemtajām ārstniecības normām un vispārpieņemtajai
medicīniskajai praksei.
3.8. Ārstniecības iestāde Līguma ietvaros neuzņemas atbildību par Pacienta personīgajām mantām un
neapņemas apmaksāt zaudējumu atlīdzību.
3.9. Ārstniecības iestādei ir tiesības veikt visas darbības, kuras ar Līgumu un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem tai nav aizliegtas vai ir atļautas, vai Pacients to darbībai ir sniedzis savu
piekrišanu.
4.
Līguma darbības laiks
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā paredzēto pienākumu
izpildei no abām Pusēm.
4.2. Līgums var tikt izbeigts pirms ārstniecības pakalpojumu sniegšanas beigām (pirms Ārstējošais ārsts
uzskata, ka ārstniecības process ir pabeigts):
4.2.1. pēc Pacienta iniciatīvas;
4.2.2. pēc Ārstējošā ārsta motivētas iniciatīvas saskaņā ar Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumiem,
Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumu pārkāpšanas no Pacienta puses;
4.2.3. Pusēm par to rakstiski vienojoties.
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4.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Pacienta veiktā priekšapmaksa tiek atmaksāta
Pacientam, izņemot gadījumus, ja ārstēšanas pakalpojums jau ir veikts un nav likumīga pamata
priekšapmaksas atmaksai.
5.
Atlīdzība par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu un tās samaksas kārtība
5.1. Kopējā Līguma atlīdzības summa saskaņā ar Ārstniecības iestādē apstiprinātiem pakalpojumu
sniegšanas izcenojumiem veido _________________ EUR
(____________________________________________________________ eiro).
(summa vārdiem)

5.2. Pacients saprot un piekrīt, ka maksājamā summa ir noteikta saskaņā ar Ārstniecības iestādes
apstiprinātiem pakalpojumu sniegšanas izcenojumiem, saskaņā ar Līguma slēgšanas brīdī noteikto
Pacientam sniedzamo ārstniecības pakalpojumu apjomu, un neiekļauj sevī izmaksas saistītas ar trešo
personu pakalpojumu sniegšanu, ārstēšanu un atrašanos stacionārā, kā arī izmaksas par ārstniecības
veikšanas brīdī Pacientam papildus sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem nepieciešamā
ārstnieciskā rezultāta sasniegšanai.
5.3. Līguma 5.1.punktā minētā summa tiek maksāta skaidrā naudā/ar pārskaitījumu (nevajadzīgo izsvītrot).
Ja Pacients izvēlas Līguma summu iemaksāt skaidrā naudā, tad naudas iemaksa jāizdara Līguma
parakstīšanas dienā. Ja Pacients izvēlas Līguma summu pārskaitīt uz Ārstniecības iestādes norēķinu
kontu, tad maksājuma uzdevums par apmaksu ir jāuzrāda, iestājoties Ārstniecības iestādē.
5.4. Ja Pacients nav savlaicīgi norēķinājies Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā, tad Ārstniecības iestādei
ir tiesības nesniegt pakalpojumu.
5.5. Pakalpojuma apmaksa ar pēcapmaksu ir iespējama tikai gadījumos, ja Ārstniecības iestādei ir
noslēgts attiecīgs sadarbības līgums, izpildīta cita rakstveida vienošanās vai Pacients ārstniecības
veikšanas brīdī papildus Līguma slēgšanas brīdī noteiktajam Pacientam sniedzamo ārstniecības
pakalpojumu apjomam ir saņēmis vēl citus ārstniecības pakalpojumus. Ja starp Pusēm nav panākta
cita vienošanās, tad ar pēcapmaksu apmaksājamie pakalpojumi ir jāapmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā no dienas, kad Ārstniecības iestāde ir izsniegusi vai uz Līgumā norādīto Pacienta epasta adresi nosūtījusi Pacientam rēķinu par attiecīgajiem pakalpojumiem.
5.6. Pacients ir atbildīgs par Līgumā noteikto maksājumu veikšanu arī tad, ja to apmaksu ir uzņēmusies
veikt trešā persona, kurai Ārstniecības iestāde ir izrakstījusi atbilstošu rēķinu, bet kura rēķinā
norādītajā termiņā nav veikusi tā apmaksu. Šādā gadījumā Pacientam ir pienākums 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc Ārstniecības iestādes paziņojuma par attiecīgā rēķina apmaksas kavējumu
saņemšanas nodrošināt, ka Ārstniecības iestādei tiek samaksāta tās norādītā, atbilstoši Līgumam
aprēķinātā un nesamaksātā summa.
5.7. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu Pacientam ir pienākums maksāt Ārstniecības
iestādei līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par
katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no kavētā maksājuma
summas.
6.
Atbildība par saistību neizpildi
6.1. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu,
Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
6.2. Katra no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja Līgumu
neizpildījusī Puse pierāda, ka šī neizpilde ir radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu
rezultātā, kas iestājušies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst.
Par nepārvaramiem apstākļiem Puses atzīst sekojošus apstākļus: karš un kara darbība, dabas
katastrofas, streiki, valsts un pašvaldību pieņemtie lēmumi, normatīvie akti, vai jebkuri citi apstākļi,
kurus pārvarēt nav Pušu spēkos un kuri neļauj Pusēm izpildīt savas saistības.
6.3. Pusei, kura tikusi pakļauta nepārvaramu apstākļu iedarbībai, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā, ar e-pastu vai ar vēstuli jābrīdina otra Puse par nepārvaramā apstākļa, kurš traucē
līgumsaistību izpildi, rašanos, veidu un iespējamo darbības ilgumu. Ja šī Puse savlaicīgi nepaziņo par
augstāk minēto apstākļu iestāšanos, tā zaudē tiesības atsaukties uz tiem, izņemot gadījumus, kad
pats radušais nepārvaramais apstāklis traucē nosūtīt šādu paziņojumu.
6.4. Jebkuru strīdu, domstarpību vai prasījumu, kas izriet no Līguma vai ir saistīts ar to, ar tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek
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panākta 60 (sešdesmit) dienu laikā, tad prasība var tikt nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā
pēc piekritības un izskatīta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
tajos noteiktajā kārtībā.
6.5. Pacienta tiesību vai no tām izrietošo ar ārstniecību saistīto interešu aizstāvēšanai Pacients
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ir tiesīgs iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā
normatīvajos aktos noteikto un nepieciešamo darbību veikšanai.
7.
Nobeiguma noteikumi
7.1. Jebkura veida vēstules un paziņojumi Līguma sakarā, turpmāk – “Paziņojumi”, tiek nosūtīti uz Pušu
Līgumā norādītajām pasta vai e-pasta adresēm.
7.2. Ja Paziņojumi tiek nosūtīti pa pastu uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, tie tiek uzskatīti par
saņemtiem 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē, neatkarīgi no to faktiskās
saņemšanas. Ja Paziņojumi tiek nosūtīti izmantojot Līgumā norādīto e-pastu, tie tiek uzskatīti par
saņemtiem Paziņojuma nosūtīšanas dienā, neatkarīgi no to faktiskās saņemšanas.
7.3. Līguma sadaļu virsraksti ir domāti Līguma labākai pārskatāmībai, un nevar tikt izmantoti Pušu tiesību
un pienākumu noteikšanai. Tulkojot Līgumu, tā noteikumi apskatāmi un tulkojami pēc to kopējās
jēgas, un neviens no Līguma noteikumiem nav tulkojams atrauti no konteksta.
7.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā, tā pielikumos vai citos ar to saistītajos dokumentos tiek noformētas
rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās paraksta abas Puses.
7.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos vienāda tiesiskā spēka, identiskos eksemplāros. Pie katras
no Pusēm glabājas pa vienam eksemplāram.
8.

Pušu paraksti

Ārstniecības iestāde:
SIA "Orto klīnika"
Adrese: Bukultu iela 1a, Rīga, LV – 1005
Reģ. Nr.: 40103175305
Maksājumu rekvizīti:
Bankas: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV16 HABA 0551 0208 6462 3

Pacients/Pilnvarotā persona:

_______________________________

________________________________

Ārstniecības iestādes pilnvarotā persona

Pacients / pilnvarotā persona

(paraksta atšifrējums)

(paraksta atšifrējums)

_________________________________
Vārds, uzvārds
_________________________________
Personas kods

____________________________
Ārstējošais ārsts

(paraksta atšifrējums)
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_______________________________
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