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LĪGUMS 
par individuālu grūtniecības aprūpi 

Rīgā, 20___.gada ___._______________ 
 
SIA “Rīgas Dzemdību nams”, reģ.Nr.40003194600, turpmāk līgumā – Dzemdību nams, tā pilnvarotā 
darbinieka__________________________________________________________________________________ personā, 

(amats, vārds, uzvārds) 

kurš rīkojas atbilstoši pilnvarojumam, no vienas puses, un 

Paciente__________________________________________________________________________________________,  
(vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis) 

vai arī nepilngadīgas vai rīcības nespējīgas Pacientes likumīgais pārstāvis/ve (vecāki, aizgādņi, aizbildņi)  

_________________________________________________________________________________________________,  
(vārds, uzvārds, personas kods, likumīgo pārstāvniecību apliecinošs dokumenta numurs, dzīvesvietas adrese, tālrunis) 

turpmāk – Paciente, noslēdz šādu līgumu par individuālu grūtniecības aprūpi: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Šis līgums nosaka kārtību, kādā Paciente saņem Dzemdību nama sniegtos un Pacientes apmaksātos maksas 

pakalpojumus: individuālu dzemdību palīdzību grūtniecības periodā, turpmāk līgumā – antenatālā aprūpe, individuālas 
konsultācijas ar Pacientes izvēlēto ārstniecības personu un nepieciešamības gadījumā arī citus papildus 
pakalpojumus, tai skaitā klīniskos un laboratoriskos izmeklējumus, turpmāk – Individuālā grūtniecības aprūpe; 

1.2. Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu, ziņas par Pacienti tiek elektroniski uzkrātas un apstrādātas 
informācijas sistēmā saskaņā ar Pacientu tiesību likumu; 

1.3. Paciente izvēlas, un individuālo grūtniecības aprūpi viņai nodrošina šāda kvalificēta, un sertificēta Dzemdību nama 
ārstniecības persona: 

sertificēts ārsts ginekologs dzemdību speciālists ___________________________________________________________; 
                                                                (ārstniecības personas amats, vārds, uzvārds) 

 
sertificēta vecmāte __________________________________________________________________________________. 

                                                                 (ārstniecības personas amats, vārds, uzvārds) 

 
2. Pacientes tiesības: 
2.1. Pacientei ir tiesības viņai saprotamā veidā no ārstniecības personām to kompetences līmenī saņemt informāciju par 

savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, grūtniecības vadīšanas plānu, prognozi un sekām, kā arī saņemt 
informāciju par izmeklējumu rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem. Pacientei ir tiesības 
atteikties saņemt minēto informāciju. Tikai ar Pacientes piekrišanu informāciju par Pacienti var saņemt Pacientes 
laulātais, tuvākie radinieki vai likumiskie pārstāvji (aizgādnis, aizbildnis), turpmāk līgumā – Likumiskais pārstāvis; 

2.2. saņemt izvēlētās ārstniecības personas individuālu grūtniecības aprūpi abpusēji saskaņotā laikā; 
2.3. visā līguma darbības laikā saņemt papildus veselības aprūpes un servisa pakalpojumus, kuri apmaksājami saskaņā ar 

Dzemdību nama Maksas pakalpojumu cenrādi, 
2.4. izvēlēties citu ārstniecības personu vai izbeigt šo Līgumu par to informējot izvēlēto ārstniecības personu; 
2.5. Dzemdību nams ir klīniskā apmācību bāze valsts akreditētajās izglītības programmās studējošajiem, kā arī 

ārstniecības personām un personām, kuras veic profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu noteiktā specialitātē. 
Paciente atļauj klīniskās apmācības un pētniecības mērķiem izmantot datus no medicīniskās dokumentācijas, ja tiek 
garantēta pacientes datu aizsardzība un anonimitāte, Pacientei ir tiesības atteikties no piedalīšanās klīniskās 
apmācības procesā, kā arī jebkurā laikā pārtraukt piedalīšanos tajā. 
 

3. Pacientes pienākumi: 
3.1.  saskaņot izvēlētās ārstniecības personas piedāvāto Individuālo grūtniecības aprūpes plānu un ievērot visus ar 

antenatālo aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus, kā arī ievērot Dzemdību nama iekšējās kārtības 
noteikumus pacientiem; 

3.2. rūpēties par savu veselību, aktīvi iesaistīties aprūpes procesā, sniegt ārstniecības personām nepieciešamo 
informāciju, ievērot Dzemdību nama iekšējās kārtības noteikumus pacientiem un ārstniecības personu norādījumus, 
cienīt citu pacientu tiesības; 

3.3. Pacientes pienākums ir ierasties pie antenatālās aprūpes speciālistiem noteiktajā laikā un ievērot noteikto antenatālo 
vizīšu skaitu; 
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3.4. Pacientes pienākums ir paziņot par ilgstošu prombūtni vai dzīves vietas maiņu, ja tāda notiek, kā arī informēt par citiem 
būtiskiem ar līguma izpildi saistītiem jautājumiem;  

3.5. Ja Paciente pārtrauc veikt Individuālajā grūtniecības plānā saskaņotās konsultācijas un/vai izmeklējumus, par to 
nepaziņojot izvēlētajai ārstniecības personai, līguma darbība tiek apturēta vai pārtraukta un Paciente pati uzņemas 
atbildību par grūtniecības aprūpi. 
 

4. Dzemdību nama pienākumi: 
4.1. nodrošināt Pacientei Individuālu grūtniecības aprūpi ar Pacientes izvēlētu ārstniecības personu abpusēji saskaņotā 

laikā; 
4.2. izskaidrot Pacientei antenatālās aprūpes plānu, norisi un prognozi;  
4.3. pirmās vizītes laikā informēt Pacienti par grūtniecības aprūpes periodā plānoto izmaksu apjomu; 
4.4. neizpaust konfidenciālās ziņas par Pacientes veselību, kā arī ziņas, ko ārstniecības personas ārstniecības procesā 

ieguvušas par Pacientes un viņas tuvinieku privāto dzīvi. 
 
5. Dzemdību nama tiesības: 
5.1. ja Paciente pārtrauc veikt Individuālajā grūtniecības plānā saskaņotās konsultācijas un/vai izmeklējumus, par to 

nepaziņojot izvēlētajai ārstniecības personai, apturēt vai pārtraukt līguma darbību par to pacienti informējot 
elektroniski, ja ir norādīta e-pasta adrese; 

5.2. ja tam ir pamatoti iemesli, tai skaitā Pacientes slimība vai prombūtne, grūtniecības aprūpi nerealizēt pilnā apjomā; 
5.3. ja Paciente nepilda šī līguma nosacījumus un pie izvēlētās ārstniecības personas neierodas noteiktajā laikā vai 

neierodas vispār, neuzņemties atbildību par sniegtās Individuālās grūtniecības aprūpes kvalitāti. 
 

6. Norēķinu kārtība 
6.1. Maksājumus par šī līguma ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem Paciente veic katras vizītes laikā saskaņā ar 

Dzemdību nama Maksas pakalpojumu cenrādi, norēķinoties Dzemdību nama kasē skaidrā naudā vai ar maksājuma 
karti; 

6.2. Par noteikto maksājumu neveikšanu, Dzemdību nams var prasīt Pacientei maksāt līgumsodu 100% apmērā no 
neizpildītās saistības un/vai kavējuma naudu 0,1% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
kā 10% no parāda summas;  

6.3. Ja parāds netiek samaksāts Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā, parāda piedziņa var tikt nodota SIA „Konsultatīvā 
sabiedrība „CONVENTUS”” profesionālās inkaso procedūras veikšanai. 

 
7. Vispārīgie noteikumi 
7.1. Līgums tiek noslēgts Pacientes pirmā apmeklējuma laikā Dzemdību namā; 
7.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz saistību izpildei pilnā apjomā; 
7.3. Līgumu var grozīt, līdzējiem rakstiski vienojoties; 
7.4. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp līdzējiem, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad 

strīds risināms Latvijas Republikas tiesu instancēs; 
7.5. Šis līgums ir noformēts latviešu valodā 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas Dzemdību namā, otrs pie 

Pacientes. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
 
Paciente __________________________________    Dzemdību nams __________________________ 
(paraksts vai viņas likumīgā pārstāvja paraksts)    (pilnvarotā darbinieka paraksts, atšifrējums) 

 
20____. _____. _____________________________   20____. _____. ___________________________ 
Apliecinu, ka par izvēlēto maksas pakalpojumu man sniegta 
 pilnīga un saprotama informācija, man ir izskaidrota informācija 
par valsts apmaksāto antenatālo aprūpes programmu. 


