Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, tālr. 67043700, fakss 67043701, e-pasts nvd@vmnvd.gov.lv, www.vmnvd.gov.lv

Kārtība, kādā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts
gaidīšanas sarakstā
1. Nacionālā veselības dienesta Līgumpartneru departamenta teritoriālās nodaļas reģistrē
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs):
1.1. ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā, ja ģimenes ārsts ir iesniedzis Nacionālajā
veselības dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu, izsakot vēlmi būt līgumattiecībās
ar Dienestu un nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumus kādā no Administratīvajām
teritorijām, kā arī norādījis šādas ziņas – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto
dzīvesvietu, kontakttālruni, e-pasta adresi, ārstniecības personas sertifikāta numuru;
1.2. ārstniecības iestāžu, kas sniedz zobārstniecības pakalpojumus, gaidīšanas sarakstā,
ja ārstniecības iestāde, kurā strādā zobārsts, ir iesniegusi Dienestā iesniegumu, kurā
izsakot vēlmi būt līgumattiecībās ar Dienestu un nodrošināt zobārstniecības
pakalpojumus kādā no Administratīvajām teritorijām, kā arī norādījusi šādas ziņas –
ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, pakalpojumu
sniegšanas adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi, zobārsta vārdu, uzvārdu, ārstniecības
personas sertifikāta numuru;
1.3. ārstniecības iestāžu, kas nodrošina veselības aprūpi mājās, gaidīšanas sarakstā, ja
ārstniecības iestāde ir iesniegusi Dienestā iesniegumu, izsakot vēlmi būt līgumattiecībās
ar Dienestu un nodrošināt veselības aprūpi mājās kādā no Administratīvajām
teritorijām, kā arī norādījusi šādas ziņas – ārstniecības iestādes nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi, ārstniecības personas vārdu,
uzvārdu, sertifikāta numuru.
2. Lai ģimenes ārstu gada laikā pēc valsts finansētās rezidentūras beigšanas reģistrētu
ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā ārpus kārtas, ģimenes ārstam Dienestā jāiesniedz
izziņa no augstskolas, kas apliecina minēto faktu.
3. Teritoriālā nodaļa atsaka reģistrēt pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstā, ja:
3.1. ārstniecības personai nav derīga ārstniecības personas sertifikāta vai tā nav
reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
3.2. ārstniecības iestāde nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā;

3.3. pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis iztrūkstošo informāciju pēc Teritoriālās
nodaļas lūguma;
3.4. ar pakalpojumu sniedzēju mazāk nekā pirms diviem gadiem izbeigts līgums,
pamatojoties uz sekojošiem iemesliem:
3.4.1. pakalpojumu sniedzējs nepildīja līguma noteikumus vai neizpildīja tos
pilnīgi un laikus, vai pārkāpa normatīvo aktu prasības;
3.4.2. pamatojoties uz Veselības inspekcijas lēmumiem;
3.4.3. pret veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju bija uzsākts maksātnespējas
process vai maksātnespējas process bija pabeigts ar bankrota procesa pabeigšanu,
vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam bija Maksātnespējas likumā
minētās maksātnespējas procesa pazīmes, vai bija uzsākts veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēja likvidācijas process, vai bija apturēta veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēja saimnieciskā darbība;
3.4.4. pakalpojumu sniedzējs neatbilda normatīvajos aktos ārstniecības iestādēm
un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām vai tam bija zudušas vai
ierobežotas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus;
3.4.5. pakalpojumu sniedzējs nenodrošināja pilnīgu, precīzu un savlaicīgu
informācijas apmaiņu ar Dienesta vadības informācijas sistēmu;
3.4.6. pakalpojumu sniedzējs neizpildīja vienotās veselības nozares elektroniskās
informācijas sistēmas darbību regulējošajos normatīvajos aktos tam noteiktos
pienākumus;
3.4.7. bija saņemts kompetentas ārstniecības iestādes atzinums, ka ārstniecības
persona valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumu sniedza esot alkohola
vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bija atteikusies veikt medicīnisko pārbaudi,
uz kuru to bija nosūtījusi Veselības inspekcija vai cita persona, kurai atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas nosaka alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko
vielu ietekmes pārbaudes kārtību, bija tiesības nosūtīt personu uz medicīnisko
pārbaudi apreibinošu vielu ietekmes konstatēšanai.

