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Grūtnieču aprūpes līgumu paraugi
Līguma paraugs

Ʌ

LĪGUMS par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma – grūtnieču aprūpe sniegšanu un apmaksu 

Līguma pielikumi

Ʌ

1.pielikums - Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi 

Ʌ

2.pielikums - Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks 

Ʌ

3.pielikums - Atbildība par līguma izpildi 

Plānotais līdzekļu apjoms ambulatoriem laboratoriskiem pakalpojumiem bez histoloģiskajiem izmeklējumiem (saskaņā ar
normatīvajā aktā noteikto tarifu) ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārstu nosūtījumiem
Plānotais līdzekļu apjoms zālēm un medicīniskajām ierīcēm, kuru iegāde tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija
7.1.1. Līguma izpildes organizatoriskie dokumenti

Ʌ

Norēķinu kārtība 

Ʌ

No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās personas, kurām jālūdz uzrādīt attiecīgo personas statusu apliecinošos dokumentus 

Dežūrārsti (ārpus ģimenes ārstu darba laika)

7.1.2. Informācijas uzskaitei saistošie dokumenti

Ʌ

Informācijas apmaiņas kārtība 

Klasifikatori
Datu apmaiņas formāti

7.1.3. Dokumenti, kas attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas
pilsoņiem

Ʌ

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas

pilsoņiem 

Ʌ

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu saraksts 

Ʌ

Informācija par personas uzrādīto S veidlapu, E veidlapu, EVAK vai to aizvietojošo sertifikātu 

Ʌ

Pieprasījums EVAK aizvietojošajam sertifikātam 

7.1.4. Citiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistošie dokumenti



Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem 

Ʌ

Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī grūtniecēm ar fizioloģiski noritošu 

Ʌ

Apliecinājums par ultrasonogrāfijas izmeklējumu veikšanu I un II grūtniecības trimestrī riska grupas grūtniecēm 

Ʌ

Kārtība, kādā veicami Covid-19 ātrie SARS-CoV-2 antigēna testi 

Līguma 7.4. punktā minēto pārskatu veidlapas



7.4.1. Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē 

7.4.2. Pārskats par budžeta līdzekļu izlietojumu:



- ārsta praksē 

࢙

- ārstniecības iestādē 

Ʌ

Komentāri par veikto papildinājumu “Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē” un to nepieciešamību 

࢙

7.4.3. Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu 



7.4.4. Pārskats par rindas garumu valsts apmaksātu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/grutniecu-aprupes-ligumu-paraugi

