
No VSAI ” Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" līguma ar 
Nacionālo Veselības dienestu „Par stacionāro un sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu un apmaksu" 
 

3. PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJI 
 
3.1. IZPILDĪTĀJS sniedz pakalpojumus Līguma ietvaros šādām personām šādā 
apjomā un kārtībā: 
3.1.1. uzrādot personu apliecinošu dokumentu IZPILDĪTĀJS sniedz visus paredzētos 
pakalpojumus: 
3.1.1.1. Latvijas pilsoņiem; 
3.1.1.2. Latvijas nepilsoņiem; 
3.1.1.3. ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā; 
3.1.1.4. bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; 
3.1.1.5. ieslodzījuma vietās esošām personām; 
3.1.1.6. ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā 
ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem; 
3.1.1.7. ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņiem, kuri uzrāda kādu no 
šādiem DIENESTĀ reģistrētiem dokumentiem: E 106, E 109, E 120, E 121 vai S 1 
veidlapa; 
3.1.1.8. Līguma 3.1.1.1. - 3.1.1.6.apakšpunktā minēto personu bērniem; 
3.1.2. patvēruma meklētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri aizturēti Imigrācijas likumā 
noteiktajā kārtībā – neatliekamo palīdzību, dzemdību palīdzību un Epidemioloģiskās 
drošības likumā noteiktos pakalpojumus, kā arī tuberkulozes ārstēšanai nepieciešamos 
medikamentus, kurus apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta 
līdzekļiem; 
3.1.3. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām – 
neatliekamo medicīnisko palīdzību un Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos 
pakalpojumus, kurus apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta 
līdzekļiem; 
3.1.4. personām, kas IZPILDĪTĀJAM uzrāda EVAK vai EVAK aizvietojošo 
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, sniedz neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, kā arī nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā apmērā, kas ir atbilstoša 
konkrētajā gadījumā, ņemot vērā personas veselības stāvokli, plānoto uzturēšanās 
ilgumu Latvijas Republikā un pakalpojumu raksturu; 
3.1.5. personām, kas IZPILDĪTĀJAM uzrāda E 112 veidlapu, S 2 veidlapu vai S 3 
veidlapu un personu apliecinošu dokumentu – tikai attiecīgajā veidlapā norādītos 
pakalpojumus, kuru sniegšana iepriekš saskaņota ar IZPILDĪTĀJU; 
3.1.6. trešo valstu pilsoņiem, kas uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību un uz kuriem 
ir attiecināma Padomes 2003.gada 14. maija Regula (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas 
(EEK) Nr.1408/71 un Regulas (EEK) Nr.574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem 
trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu 
valstspiederības dēļ, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un, ja persona ir 
reģistrēta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā, sniedz visus Līgumā 
paredzētos pakalpojumus; 
3.1.7. neatliekamo medicīnisko palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem nav 
termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, ja persona uzrāda Ukrainas pilsoņa pasi, trešās 
valsts pilsoņa pasi ar atzīmi par rezidenci Ukrainā vai bezvalstnieku (kuri pastāvīgi 
dzīvo Ukrainā) pagaidu apliecību par rezidenci Ukrainā; 



3.1.8. Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajiem, kuriem ir termiņuzturēšanās 
atļauja Latvijā, sniedzot grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību; 
3.1.9. personām, kas uzrāda DIENESTA lēmumu, ar kuru ir konstatētas personas 
tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā vai ar kuru 
nolemts iekļaut/atjaunot personu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā; 
3.1.10. Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem, kuri ir reģistrēti veselības 
aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā. 
3.2. Pirms pakalpojumu sniegšanas IZPILDĪTĀJS Līguma 3.1.1.apakšpunktā 
minētajām personām pārbauda personas reģistrāciju veselības aprūpes pakalpojumu 
saņēmēju reģistrā.Gadījumā, ja ir neskaidrības attiecībā uz personas statusu, 
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sazināties ar DIENESTU. 
3.3. Pirms pakalpojuma sniegšanas Līguma 3.1.8.apakšpunktā minētajai personu 
grupai IZPILDĪTĀJS pieprasa uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, 
termiņuzturēšanās atļauju, laulību ar Latvijas Republikas pilsoni vai Latvijas 
Republikas nepilsoni apliecinošudokumentu (piemēram, laulības apliecība) un 
grūtniecību apliecinošu dokumentu. Gadījumos, ja laulību apliecinošs dokuments ir 
izsniegts ārvalstīs, tad pirms pakalpojuma sniegšanas Līguma 3.1.8.apakšpunktā 
minētajai personu grupai, IZPILDĪTĀJS pieprasa uzrādīt notariāli apliecinātu 
dokumenta tulkojumu latviešu valodā, bet, ja iesniegtajos dokumentos nav minēta 
laulātā pilsonība, pieprasa uzrādīt laulātā pases kopiju. Minēto dokumentu, izņemot 
personu apliecinošo dokumentu, kopijas IZPILDĪTĀJS pievieno medicīniskajai 
dokumentācijai vai medicīniskajā dokumentācijā norāda attiecīgā dokumenta numuru, 
izdevēju un izdošanas datumu. 


