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Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūras rindas veidošanas kārtība. 
1. Nacionālais veselības dienests veido centralizētu medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu 

saņemšanas pretendentu rindu. 

2. Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus, 

dienestam sniedz informāciju par personām, kurām nepieciešami medicīniskās apaugļošanas 

pakalpojumi, atbilstoši līgumā ar dienestu noteiktajai kārtībai. 

3. Gaidīšanas rinda tiek veidota atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai par 

gaidīšanas rindā uzņemtajām sievietēm. Sievietei, kurai ir pienākusi kārta gaidīšanas rindā uz 

valsts apmaksātu reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu jeb medicīnisko apaugļošanu, 

Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājumu pakalpojuma saņemšanai uz personīgo e- 

pastu. 

4. Lai reģistrētos rindā uz Valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanas procedūru, personai ir 

jābūt apstiprinātai neauglības diagnozei. 

5. Uzņemot personu centralizētajā rindā medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanai, 

klīnikas administrators ievada Vadības informācijas sistēmas medicīniskās apaugļošanas 

rindu modulī šādu informāciju: 

5.1. vārds, uzvārds;  

5.2. personas kods; 

5.3. kontakttālrunis; 

5.4. elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts uzaicinājums pakalpojuma saņemšanai. 

6. Nacionālais veselības dienests nosūtīs personai uzaicinājumu par iespēju saņemt pakalpojumu 

uz rindu modulī norādīto personas elektroniskā pasta adresi.  

7. Personām nosūtāmo uzaicinājumu vēstuļu skaitu Nacionālais Veselības Dienests nosaka 

atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem. 

8. Pēc uzaicinājuma saņemšanas persona var vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, ar kuru 

Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par valsts apmaksātu medicīniskās 

apaugļošanas procedūru veikšanu. 

9. Personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātos medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus ar 

nosūtījumu, kas apliecina neauglības diagnozi, no ģimenes ārsta vai speciālista (ginekologa, 

urologa, ārsta ģenētika), kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.  



10. Medicīniskās apaugļošanas procedūras veikšana tiek apmaksāta sievietēm līdz 37 gadu 

(ieskaitot) vecumam. Tas nozīmē, ka pacientei, piemēram, 37 gadu un divu mēnešu vecumā 

ir tiesības uzsākt valsts apmaksāto olšūnu stimulāciju ar medikamentiem un turpināt to līdz 

embrija transfēram bez tā sasaldēšanas. 

11. Klīnika nodrošina personai pirmās konsultācijas saņemšanu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no 

brīža, kad persona vērsusies klīnikā medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanai. 

12. Uz pirmo konsultāciju pēc uzaicinājuma saņemšanas personai obligāti jāpaņem līdzi 

uzaicinājumu par iespēju saņemt medicīniskas apaugļošanas pakalpojumu un personu 

apliecinošu dokumentu: pasi vai ID karti. 

13. Persona tiek izslēgta no rindas sekojošos gadījumos: 

13.1. personai nav nepieciešama vai nav iespējama medicīniskā apaugļošana medicīnisku 

indikāciju dēļ; 

13.2. persona ir sasniegusi 38 gadu vecumu;   

13.3. persona atteikusies no pakalpojuma saņemšanas; 

13.4. persona ir mirusi vai zaudējusi tiesības saņemt valsts apmaksātus medicīniskās 

apaugļošanas pakalpojumus; 

13.5. sešu mēnešu laikā kopš uzaicinājuma izsūtīšanas brīža persona nav vērsusies 

ārstniecības iestādē, lai saņemtu pakalpojumu; 

13.6. persona zaudē tiesības turpināt pakalpojumu saņemšanu, ja personai ir uzsākta 

medicīniskās apaugļošanas procedūras izpilde, bet persona trīs mēnešus pēc pēdējās 

vizītes nav vērsusies ārstniecības iestādē procedūras turpināšanai, izņemot gadījumus, ja 

pārtraukums radies personas veselības stāvokļa dēļ. 

14. Par rindas garumu medicīniskās apaugļošanas procedūras saņemšanai un par savu rindas 

kārtas numuru pacienti varēs interesēties klīnikā, kurā pacienti tika uzņemti rindā vai 

Nacionālā veselības dienesta Rīgas nodaļā. 

15. Informāciju Vadības informācijas sistēmas medicīniskās apaugļošanas rindu modulī ievada 

klīnikas administrators.   
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