
 

 
Līgums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu  

MFD labdarības programmas „Palīdzi” ietvaros 
 

Rīgā, 2008. gada _____._____________       
 
Medicīniskā firma SIA „Dziedniecība” (turpmāk tekstā MFD), vienotais reģistrācijas numurs 
40003074548, juridiskā adrese Rušonu ielā 15, Rīgā, LV-1057, ārsta (medicīnas māsas, klientu 
un pacienta reģistratora), kas sniedz (reģistrē) attiecīgu pakalpojumu, vārdā, kurš darbojas 
saskaņā ar pilnvaru, no vienas puses, un  
 
_______________________________________________,  
                                    (vārds, uzvārds)                            (personas kods) 
 
dzīvojošs (-a)_____________________________________________________,  

(adrese) 
 

tālrunis _____________________,  dzimšanas gads ______________________, 
 
kurš (-a) atbilst MFD labdarības programmas „Palīdzi” obligātajiem nosacījumiem Palīdzības 
saņēmēju noteikšanai 

(atzīmēt ar „X” attiecīgus punktus) 
 

 1.1 
 

Vecums: jaunāks par 18 gadiem vai vecāks par 65 gadiem 
 

 1.2 
 

I vai II grupas invalīds 
 

 

X 
 

1.3 Palīdzības saņēmējs nav MFD vai saistītā uzņēmuma darbinieks, kā arī tā radinieks 

 
turpmāk tekstā - Palīdzības saņēmējs, noslēdza sekojošu līgumu par veselības aprūpes 
pakalpojumu saņemšanu MFD labdarības programmas „Palīdzi” ietvaros.  
 

1. MFD sniedz, bet Palīdzības saņēmējs saņem veselības aprūpes pakalpojumus šī Līguma 
un MFD labdarības programmas „Palīdzi” noteikumu un nosacījumu (kas publicēti 
Interneta mājas lapā http://help.mfd.lv) ietvaros. 

2. Veselības aprūpes pakalpojumus MFD sniedz saskaņā ar medicīnisko pakalpojumu 
vispārpieņemtajiem standartiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3. Sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi ir maksas medicīniskie pakalpojumi, un tiek 
sniegti saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo MFD maksas pakalpojumu 
cenrādi.. 

4. Sniegtie medicīniskie pakalpojumi tiek apmaksāti no MFD labdarības programmas 
„Palīdzi” saziedotajiem naudas līdzekļiem.  

5. Šī Līguma ietvaros Palīdzības saņēmējam tiek sniegti sekojoši veselības aprūpes 
pakalpojumi (turpmāk tekstā - sniegtie pakalpojumi vai pakalpojumi): 
 

Datums Manipulācijas kods Manipulācijas nosaukums Cena, Ls 

    
    
    
    
    

Kopējā sniegto pakalpojumus summa, Ls:   
 

      _      



 

6. Palīdzības saņēmējs piekrīt, ka viņa vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pakalpojumu 
sniegšanas datums, pakalpojumu kopējais nosaukums (piemēram: ārsta pieņemšana, 
mājas vizīte, laboratorijas izmeklējumi, diagnostiskie izmeklējumi utt.), kā arī to cena - 
tiks publicēti Internetā labdarības programmas mājas lapā http://help.mfd.lv. 

7. Palīdzības saņēmējs nodot MFD tiesības vienpersoniski izlemt kādā veidā norādīt (cik 
sīki izklāstīt) Sniegtos pakalpojumus Interneta mājas lapā, saskaņā ar šī Līguma 6. 
punktu.  

8. Palīdzības saņēmējs piekrīt, ka šis Līgums, ietverot tajā esošo sensitīvo informāciju, var 
tikt rādīts jebkuram Pārbaudītājam ar mērķi kontrolēt saziedoto naudas līdzekļu 
izlietošanu, saskaņā ar MFD labdarības programmas „Palīdzi” Nolikuma 1.8. punktu, kas 
publicēts Interneta mājas lapā http://help.mfd.lv. 

9. Palīdzības saņēmējs sniedz Pārbaudītājam un MFD darbiniekiem tiesības sazvanīties ar 
Palīdzības saņēmēju pa tālruni, kas norādīts šajā Līgumā, lai pārbaudītu sniegto 
pakalpojumu saņemšanu. Palīdzības saņēmējs apņemas sniegt Pārbaudītājam (vai MFD 
darbiniekam) informāciju par visiem apstākļiem, pie kādiem tika sniegti pakalpojumi šī 
Līguma ietvaros, kā arī apliecināt šī Līguma un sniegto pakalpojumu esamību. 

10. Gadījumā, ja Palīdzības saņēmējs šī līguma noslēgšanas brīdī vai vēlāk, mutiski vai 
rakstiski ir izteicis pateicību (komentārus, atsauksmes utt.) par MFD sniegtajiem 
pakalpojumiem, MFD ir tiesības, bez saskaņošanas ar Palīdzības saņēmēju, publicēt visu 
vai daļu no pateicības (ar vai bez autora uzrādīšanas) Internetā, programmas mājas lapā 
http://help.mfd.lv, kā arī izmantot šo pateicību jebkurās citās publikācijās un/vai 
mārketinga pasākumos. Visas MFD tiesības, kas norādītas šajā punktā, tiek attiecinātas 
arī uz Pakalpojumu saņēmēja fotogrāfijām, ja tādas tika veiktas.  

11. Palīdzības saņēmējam nav tiesību prasīt naudas atgriešanu (un/vai jebkāda veida 
kompensāciju vai zaudējumu atlīdzināšanu) par sniegtajiem pakalpojumiem.  

12. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros - katrai pusei pa vienam eksemplāram. 
 
 
 
MFD vārdā: 
 
Amats   _____________________________ 
 

Vārds un uzvārds _____________________________  ________________________ 
                  (paraksts) 

 
 
 
Palīdzības saņēmējs: 
Parakstot šo Līgumu, apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar visiem Līguma punktiem un tie 
man ir saprotami. Tāpat esmu iepazinies (-usies) ar MFD labdarības programmas „Palīdzi” 
nolikumu (kas publicēts Interneta mājas lapā http://help.mfd.lv). Piekrītu visiem Līguma un 
Nolikuma nosacījumiem. Apliecinu, ka visus šajā Līgumā norādītos veselības aprūpes 
pakalpojumus esmu saņēmis pilnā apjomā. Pretenzijas pret saņemto pakalpojumu kvalitāti nav. 
Vienu līguma eksemplāru saņēmu. 
 
 
Paraksts  _____________________________ 
 


