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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. RPNC/2015/3-B-1 
par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu  

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem 
 

Rīgā                                                                                                 2015. gada 15. maijā 

 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", 
vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese – Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005,  
turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis 
Buģins, valdes loceklis Imants Rezebergs un valdes locekle Irina Starkova, no vienas puses, 
un 

Personas, kuras iepirkumu procedūras Nr. RPNC/2015/3-B “Veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšana Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem” rezultātā ir 
ieguvušas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus Pasūtītāja pacientiem: 

(1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 
slimnīca", vienotais reģistrācijas Nr. 4000395162, juridiskā adrese – Hipokrāta iela 
2, Rīga, LV-1003, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita 
Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme; 

(2) Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs", vienotais reģistrācijas 
Nr.40003306807, juridiskā adrese – Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005, kuru saskaņā 
ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Jānis Birks; 

(3) Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca", 
vienotais reģistrācijas Nr. 40003439279, juridiskā adrese – Bruņinieku iela 5, Rīga, 
LV-1001, kuru saskaņā ar statūtiem un 2015.gada 10.februāra pilnvaru pārstāv tās 
valdes priekšsēdētājs Andrejs Pavārs; 

(4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību magnētiskās rezonanses centrs "DiaMed", 
vienotais reģistrācijas Nr. 40003873785, juridiskā adrese – Lāčplēša iela 75/3, Rīga, 
LV-1011, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās direktore Liene Cipule, turpmāk katrs 
atsevišķi saukts – Ārstniecības iestāde,   

Ārstniecības iestādes un Pasūtītājs, turpmāk katrs atsevišķi un kopā saukti attiecīgi par Pusi 
vai Pusēm, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 65. pantu,  noslēdz šādu Vispārīgo 
vienošanos, turpmāk – Vienošanās: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Vienošanās priekšmets ir kārtība, kādā Pasūtītājs izvēlas Ārstniecības iestādi 
sekojošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Pasūtītāja pacientiem: 

1.1.1. Datortomogrāfiskie izmeklējumi: 

1) galvai (audzēji, asinsrites traucējumi, traumatiskie bojājumi, subdurālās 

hematomas, infekcijai raksturīgas izmaiņas un citi); 

2) kaulu un locītavu sistēmai (lūzumi, kaulu iekaisumi, locītavu izmaiņas un citi); 

3) krūšu, krūšu kurvja orgānu izmeklējumi; 

4) vēdera dobuma izmeklējumi (aknas, aizkuņģa dziedzeris, nieres, virsnieres)1; 

5) vēdera dobuma izmeklējumi, mazā iegurņa pataloģija (uroloģija, ginekoloģija). 

1.1.2.  Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi (t.sk. – angiogrāfija). 

                                                 
1 Pakalpojumu nepiedāvā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 
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1.1.3.  Asinsvadu duplex skenēšana. 

1.1.4.  Elektromiogrāfija. 

1.1.5.  Neirogrāfija; 

1.1.6.  Neirometrija; 

1.1.7.  Ultrasonogrāfiskā izmeklēšana. 

1.2. Pasūtītājs Vispārīgās vienošanās ietvaros Līguma 1.1. punktā norādīto veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai Pasūtītāja pacientiem izvēlas jebkuru no 4 
(četrām) Ārstniecības iestādēm, kas ir šīs Vienošanās dalībnieks. 

1.3. Vienošanās darbības vieta ir Rīga, Latvija. 
 

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Vienošanās 1.1. punktā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu kopējo summu 
bez Pievienotās vērtības nodokļa EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi 
simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) apmērā veido visu Ārstniecības iestāžu 
sniegto pakalpojumu summētā vērtība, kurus Pasūtītājs ir pasūtījis un saņēmis šīs 
Vienošanās ietvaros. 

2.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt kvalitatīvi sniegtos pakalpojumus saskaņā ar 
17.12.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība" un to pielikumos spēkā esošajām cenām. 

2.3. Ārstniecības iestāde līdz katra kalendārā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam 
sagatavo atskaiti un rēķinu, kurā iekļauj maksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 
Pasūtītājam sniegtajiem pakalpojumiem. Ārstniecības iestāde rēķinu no sava 
elektroniskā pasta adreses nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi 
rpnc@rpnc.lv. 

2.4. Apmaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem Nosūtītājs veic 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no Ārstniecības iestādes rēķina iesūtīšanas dienas.  

2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā 
maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

2.6. Ja tiek veikti grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka samaksas kārtību par 
Ārstniecības iestādes sniegtajiem Pakalpojumiem, Ārstniecības iestāde piemēro tā 
normatīvā akta nosacījumus, kas ir spēkā pasūtījuma izpildes dienā. 
 

3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA IZVĒLE 

3.1. Pasūtītāja kontaktpersona telefoniski saskaņo ar Ārstniecības iestādes 

kontaktpersonu nepieciešamā Pakalpojuma sniegšanas laiku. 

3.2. Pasūtītājs izvēlas to Ārstniecības iestādi, kura piedāvā ātrāko pakalpojuma izpildes 

laiku. 

3.3. Pasūtītājs elektroniski 1 (vienas) darba dienas laikā pirms Pakalpojuma sniegšanas 

nosūta Ārstniecības iestādei nosūtījumu pacienta izmeklējumiem, kas noformēts 

atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2014. noteikumu Nr. 134 ”Noteikumi par 

vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 2. Pielikuma 

prasībām  (turpmāk – Nosūtījums) kā drošu datu pārraidi, izmantojot FTPS (FTP ar 

SSL/TLS protokolu). 

3.4. Pēc līguma noslēgšanas ar Nacionālo veselības dienestu par veselības informācijas 

sistēmas izmantošanu, Nosūtījums tiek iesniegts izmantojot veselības informācijas 
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sistēmas lietotāja saskarni vai arī – Pasūtītāja un Ārstniecības iestādes izmantoto 

informācijas sistēmu, ja tā ir integrēta veselības informācijas sistēmā.  

3.5. Līdz līguma noslēgšanai ar Nacionālo veselības dienestu par veselības 

informācijas sistēmas izmantošanu, vai gadījumā, ja Pasūtītājs tehnisku iemeslu dēļ 

nevar iesniegt Nosūtījumu elektroniski, Nosūtījumu iesniedz Ārstniecības iestādei 

papīra formātā vienlaikus ar pacienta ierašanos izmeklējumu veikšanai. 

3.6. Ja Pasūtītājam nepieciešams viena veida izmeklējums vairākiem pacientiem vai 

vairāki izmeklējumi vienam pacientam, jebkurā gadījumā Nosūtījums tiek 

noformēts katram pacientam atsevišķi. 

3.7. Ja Ārstniecības iestāde šīs Vienošanās darbības laikā vairākkārtīgi atsaka 

savlaicīgu pakalpojuma sniegšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no šīs Ārstniecības 

iestādes rakstisku pamatojumu pakalpojuma sniegšanas atteikumam. 

 

4. PAKALPOJUMU UN IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTU SAŅEMŠANA  

4.1. Ārstniecības iestāde, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc nepieciešamo 

dokumentu pieņemšanas, nodrošina Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām personai, kura ar Nosūtījumu 

tiek nogādāta vai ierodas patstāvīgi Pakalpojumu saņemšanas vietā.  

4.2. Pakalpojuma materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā 

fizisko personu datus, Ārstniecības iestāde elektroniski izsniedz, bet Pasūtītājs 

saņem elektroniski, izmantojot pieejas paroli, kas nodrošina pacienta izmeklēšanas 

rezultātu aizsardzību (turpmāk – Parole). 

4.3.Ievērojot, ka pacientiem veicamo izmeklējumu mērķis vērsts uz pacienta veselības 

aizsargāšanu, Puses vienojas, ka izmeklēšanas rezultātu saņemšanai, pamatojoties 

uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 4.punktu, 11.panta 5.punktu 

un Pacientu tiesību likuma 10.panta piektās daļas 1.punktu, kuros noteikts, ka 

personas datu apstrādi drīkst veikt, ja tas ir nepieciešams ārstniecības vajadzībām, 

lai aizsargātu datu subjekta dzīvību un veselību, Puses apmainās ar Paroli drošai 

datu pieejai. 

4.4. Ja Ārstniecības iestāde tehnisku iemeslu dēļ nevar izsniegt Pasūtītājam Paroli 

izmeklēšanas rezultātiem un/vai datus par izmeklēšanas rezultātiem elektroniski, 

Ārstniecības iestāde par to informē Pasūtītāju un 1 (vienas) darba dienas laikā pēc 

izmeklējumu pabeigšanas nosūta Paroli izmeklēšanas rezultātiem un/vai datus par 

izmeklēšanas rezultātiem pa pastu apdrošinātā sūtījumā vai piegādā Pasūtītājam 

pret parakstu ar kurjeru. 

4.5. Ārstniecības iestāde komunikācijas uzlabošanas nolūkā apņemas informēt visus 

savus šīs Vienošanās izpildē iesaistītos  darbiniekus par pakalpojumu izpildes 

kārtību. 

4.6. Pasūtītājs apņemas izmantot visus materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības 

informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tikai tam mērķim, kas norādīts 

Vienošanās 4.3. punktā, un nodrošināt, ka šāda veida informācija tiek apstrādāta 

tikai tādā apjomā, kas nodrošina noteiktā mērķa sasniegšanu. Šā punkta nosacījumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad ārējā normatīvajā aktā Pasūtītājam noteikts 
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pienākums iesniegt ierobežotas pieejamības informāciju trešajai personai vai 

trešajai personai noteiktas tiesības saņemt šādu informāciju. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šīs Vienošanās daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja 

tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Vienošanās noslēgšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un/vai novērst. 

Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbība vai blokādes, varas un pārvaldes institūciju 

rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē no 

Vienošanās izrietošās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.    

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, bez kavēšanās rakstiski 

jāinformē otru Pusi pēc iespējas īsākā laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi 

traucē vai padara šīs Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt 

līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanās nav izpildāma ilgāk par 3 (trim) 

kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas 

Vienošanās izpildes. 

 

6. KONTAKTPERSONAS 

6.1. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā 

par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai, 

kā arī par Pakalpojumu pieņemšanu un nodošanu. 

6.2. Pasūtītāja kontaktpersonas: 

1) Dr. Lūcija Arāja, psihiatriskā stacionāra virsārsts – tālrunis: +371–67080203, 

e-pasts lucija.araja@rpnc.lv; 

2) Dr. Sarmīte Skaida, narkoloģijas stacionāra virsārsts – tālrunis: +371–

67080189, e-pasts sarmite.skaida@rpnc.lv.; 

3) Ināra Zaiga Lintmane, psihiatriskās palīdzības dienesta galvenā medicīnas 

māsa – tālrunis: +371-67080125, e-pasts inara.lintmane@rpnc.lv.  

6.3.Ārstniecības iestāžu kontaktpersonas: 

6.3.1. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca”: 

1) Datortomogrāfisko, ultrasonogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses 

izmeklējumu pakalpojumiem – Diagnostiskās radioloģijas centra 

vadītāja Māra Epermane tālrunis: 67042397, e-pasts 

mara.epermane@aslimnica.lv ; 

2) Asinsvadu duplex skenēšanas, elektromiogrāfiju, neirogrāfijas un 

neirometrijas izmeklējumu pakalpojumiem – Diagnostiskās 

kardioloģijas nodaļas vadītājs Artjoms Kaļiņins tālrunis: 67042385, e-

pasts artem.kalinin@aslimnica.lv 
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6.3.2. Akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras medicīnas centrs”: 

1) Datortomogrāfisko, ultrasonogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses, 

elektromiogrāfijas un neirogrāfijas izmeklējumu pakalpojumiem – 

Ziemeļu diagnostikas centra (Vecmīlgrāvja 5. līnija 26, Rīga, LV-1015) 

reģistratūra, tālrunis: 67098433; 

2) Asinsvadu duplex skenēšanas un ultrasonogrāfisko izmeklējumu 

pakalpojumiem – Patversmes ielas 23, Rīgā, LV-1005 reģistratūras 

tālrunis – 67889000, Ivita Pičukāne, tālrunis: 67098433, 29177185, e-

pasts ivita.picukane@ljmc.lv 

 

6.3.3. Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas 

1.slimnīca”: 

1) Datortomogrāfisko, ultrasonogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses 

izmeklējumu pakalpojumiem – Egita Akmens tālrunis: 26678711, e-

pasts egita.akmens@1slimnica.lv ; 

2) Asinsvadu duplex skenēšanas, elektromiogrāfiju, neirogrāfijas un 

neirometrijas izmeklējumu pakalpojumiem – Egita Akmens tālrunis: 

26678711, e-pasts egita.akmens@1slimnica.lv . 

6.3.4. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību magnētiskās rezonanses centrs 

“DiaMed”: 

1) Datortomogrāfisko, ultrasonogrāfijas un kodolmagnētiskās rezonanses 

izmeklējumu pakalpojumiem – reģistratūras  tālrunis: 67471788, 

kontaktpersona Ieva Andersone t: 20219557; e-pasts ieva@diamed.lv ; 

2) Asinsvadu duplex skenēšanas, elektromiogrāfiju, neirogrāfijas un 

neirometrijas izmeklējumu pakalpojumiem – reģistratūras  tālrunis: 

67471788, kontaktpersona Ieva Andersone t: 20219557; e-pasts 

ieva@diamed.lv . 

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI  

7.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un 

uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.  

7.2. Vienošanās stājas spēkā pēc tās parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. Ārstniecības iestādes apņemas sniegt pakalpojumus laika periodā 

no 2015. gada 01. jūnija līdz 2016. gada 31. maijam. Gadījumā, ja iepirkuma 

priekšmeta summa nav izmantota pilnā apjomā, Vienošanās termiņš automātiski 

pagarinās uz vēl 1 (viena) gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma priekšmeta 

summas izmantošanai pilnā apjomā vai nākošās iepirkuma procedūras rezultātā 

noslēgtas Vispārīgās vienošanās vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīdim, 

atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas ātrāk. 

7.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti ar šo Vienošanos, Puses vadās no spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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7.4. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, Vienošanās nezaudē spēku tās pārējos punktos, un šajā gadījumā 

Puses piemēro Vienošanos atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.5. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm rodas vai varētu rasties saistībā ar 

Vienošanos, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par 

kurām Puses nav panākušas vienošanos savstarpēju pārrunu ceļā, tiek skatīti 

Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. Pušu reorganizācija, to īpašnieku vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu 

Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek 

reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Puses tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

7.7. Visi Vienošanās grozījumi, labojumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā 

Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie stājas spēkā, kad tos parakstījušas visas Puses, 

un kļūst par neatņemamu Vienošanās sastāvdaļu. 

7.8. Puses apņemas informēt otras Puses kontaktpersonu par juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses vai citu rekvizītu maiņu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, 

termiņu skaitot no izmaiņu rašanās brīža. 

7.9. Vienošanās ir parakstīta uz 7 (septiņām) lapām, 5 (piecos) eksemplāros ar vienādu 

juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs:  Ārstniecības iestādes: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs" 

Reģ. Nr. 50003342481 

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Valsts kase; TRELLV22 

Konts: LV11TREL9290410000000 

tālr. 67080112, fakss 67222305 

 (1) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"  

Reģ. Nr. 4000395162 

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-103 

Bankas rekvizīti: AS SWEDBANK;HABALV22 

Konts: LV24HABA0001407045805  

tālr. 67042400, fakss 67042786 

 

 

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins                

z.v. 

 

 Valdes priekšsēdētāja A. Slokenberga                

z.v. 

Valdes locekle I.Starkova  Valdes loceklis V. Boka 

 

 
 

Valdes loceklis I. Rezebergs  Valdes loceklis  K.Plūme 
 



7. 

 

  (2) Akciju sabiedrība 

"Latvijas Jūras medicīnas centrs" 

Reģ. Nr. 40003306807 

Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 

Bankas rekvizīti: SWEDBANK HABALV22 

Konts: LV39HABA0001408047642 

tālr. 67889100, fakss 67501240 

 
   

  Valdes priekšsēdētājs J.Birks              z.v. 

   

  (3) Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Rīgas 1.slimnīca" 

 

Reģ. Nr. 40003439279 

Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 

Bankas rekvizīti: CITADELES BANKA 

PARLV22 

Konts: LV12PARX0003054590785 

tālr. 67366375, 67366288, fakss 67315455 

 

 

  Valdes priekšsēdētājs A. Pavārs         z.v. 

 

  (4) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

magnētiskās rezonanses centrs "DiaMed" 

Reģ. Nr. 40003873785 

Lāčplēša iela 75/3, Rīga, LV-1011 

Bankas rekvizīti: Nordea Bank Finland Plc. 

Latvijas filiāle; NDEALV22 

Konts: LV45NDEA0000083374928 

tālr. 67471788, 29210586, fakss  

 

 

 
  Direktore L.Cipule              z.v. 

 


