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TRANSPORTS

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКИ 

ЛЕЖАЧИХ И СИДЯЧИХ ПАЦИЕНТОВ

SAC Региональные больницы Рижские больницы

 Mežciems” Malienas ielā 3, Rīg

 „Gaiļezers” Hipokrāta ielā 6, Rīg

 „Stella Maris” Birzes ielā 54, Rīgā

 „Pansionāts Dzimtene”, E.Dārziņa ielā 24, Jūrmalā

 Rauda”, Smārdes pagastā, Engures novadā

 Sociālās aprūpes centrs Allaž

 „Stūrīši”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

 “Cilvēks Cilvēkam” ” sociālās aprūpes centrs “Pāvilosta”, Cīruļu ielā 6, Pāvilostā

 Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs „Pārdaugava”, Garozes ielā 15, Rīgā

 „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”, Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala

 “Gauja””, Gaujaslīču ielā 5, Gauja, Inčukalna novad

 Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs,Parka ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novad

 ”Zemgale”, Skolas iela 9, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, Ozolniek

 „Trapene” “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads

 “Saulgoži”, Jūrkalne, Ventspils novads

 „Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs „Pāvilosta” Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novad

 „Pansionāts „Balvi” Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads

 ”Tērvete”, „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novad

 “Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””, ”Ziedugravas” Skrīveru novads

 „Rauda” Rauda, Smārdes pagasts, Engures novad

 Pansionāts „Madliena” Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novad

 „Vēji”, Fabrikas iela 2,Ventspils

 „Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs „Pārdaugava”, Garozes iela 15, Rīg

 „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija”, Jaunpils iela 20, Rīga, LV – 100

 Biedrība “Labāka rītdiena

 Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža

 “Mežmalieši”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā

 „Lauciene”, Laucienes pagastā, Talsu novad

 ŠĶILBĒNU SOCIĀLĀS APRŪPES MĀJA
 Aizkraukles slimnīc

 Alūksnes slimnīc

 Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība

 Bauskas slimnīc

 Cēsu klīnik

 Daugavpils Reģionālā slimnīc

 Dobeles un apkārtnes slimnīc

 Jēkabpils reģionālā slimnīc

 Jelgavas pilsētas slimnīc

 Jūrmalas slimnīc

 Krāslavas slimnīc

 Kuldīgas slimnīc

 Liepājas Reģionālā slimnīc

 Limbažu slimnīc

 Līvānu slimnīc

 Ludzas medicīnas centr

 Madonas slimnīc

 Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari

 Ogres rajona slimnīc

 Preiļu slimnīc

 Priekules slimnīc

 Rēzeknes slimnīc

 Saldus medicīnas centr

 Saulkrastu slimnīc

 Tukuma slimnīc

 Vidzemes slimnīc

 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

 Medicīnas sabiedrība Gaiļezers              

 "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valsts SI

 Latvijas Jūras medicīnas centrs" AS, LJMC centra 

slimnīca Sarkandaugav

 Latvijas Jūras medicīnas centrs, Vecmīlgrāvja 

slimnīc

 Rīgas 1. slimnīc

 Rīgas 2. slimnīc

 Latvijas Infektoloģijas centr

 Latvijas Onkoloģijas centr

 Stacionārs "Biķerniek

 Tuberkulozes un plaušu slimību centr

 Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

https://www.mezciems.lv/kontakti/
https://ld.riga.lv/lv/rsac-gailezers.html?elid=510
https://ld.riga.lv/lv/rsac-stella-maris.html?elid=563
https://medicine.lv/infolapa/?c=pansionats-dzimtene-sia
https://sacrauda.lv/kontakti.php
http://www.allazisac.com/436284363
http://www.talsi.server2.alt.lv/kontakti
https://www.pansionats.com/kontakti
https://samariesi.lv/lv/kontaktinformacija
https://slokasslimnica.lv/kontakti/
http://samgauja.lv/kontakti.html
https://www.ergli.lv/public/lat/kontakti1/
https://saczemgale.lv/index.php/kontakti
http://www.apesnovads.lv/kontakti-apes-novads/
https://www.pansionats.com/contacts-
http://www.pavilosta.lv/lv/sabiedriskso/fonds-cilveks-cilvekam
http://www.pansionatsbalvi.lv/kontakti.html
http://www.sactervete.lv/kontakti/
https://sacziedugravas.lv/#sec-175d
https://sacrauda.lv/kontakti.php
http://www.pansionats.lv/kontakti.html
https://samariesi.lv/lv/kontakti/socialas-aprupes-centri
https://samariesi.lv/lv/kontaktinformacija
https://seniorbaltic.lv/lv/kontakti/kontakti/
https://www.labakaritdiena.lv/kontakti/
https://www.krustpils.lv/kontakti
http://www.sactervete.lv/kontakti/
http://www.lauciene.lv/kontakti/
http://vilaka.lv/skilbenu-socialas-aprupes-maja/
https://www.amc.lv/?p=2269&pp=1666&lang=634
http://www.aluksnesslimnica.lv/kontakti.html
https://www.slimnicuapvieniba.lv/lv/kontakti/balvu-slimnica/
http://www.bauskasslimnica.lv/index.php/Mediciniska_palidziba
https://ru.cesuklinika.lv/kontakti
https://slimnica.daugavpils.lv/kontakti/
https://www.dobelesslimnica.lv/lv/kontakti.html
https://jrslimnica.lv/
https://jpslimnica.lv/
https://jurmalasslimnica.lv/kontakti/
https://medicine.lv/infolapa/?c=kraslavas-slimnica-sia-poliklinika-27363
https://www.kuldigasslimnica.lv/kontakti
http://liepajasslimnica.lv/index.php/kontakti
https://www.limbazuslimnica.lv/kontakti
https://livanuslimnica.lv/contact/
http://www.ludzahospital.lv/lv/
https://www.madonasslimnica.lv/kontakti
https://www.nrcvaivari.lv/lv/kontakti
https://ogresslimnica.lv/kontakti/
http://www.preiluslimnica.lv/
http://priekulesslimnica.lv/index.php/kontakti
http://rslimnica.lv/index.php/kontakti/
https://slimnica.saldus.lv/kontakti/
http://saulkrastuslimnica.lv/contact.html
https://tukslim.lv/kontaktinformacija.php
http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html
http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html
https://aslimnica.lv/kontakti/
https://www.stradini.lv/lv/content/uzzinu-kontaktinformacija
https://www.bkus.lv/lv/content/kontakti
https://ljmc.lv/
https://ljmc.lv/
https://ljmc.lv/pakalpojumi/
https://ljmc.lv/pakalpojumi/
https://www.1slimnica.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija
http://www.slimnica.lv/rigas-2-slimnicas-kontakti
https://aslimnica.lv/kontakti/latvijas-infektologijas-centrs/
https://aslimnica.lv/stacionari/latvijas-onkologijas-centrs/
https://aslimnica.lv/kontakti/stacionara-bikernieki-kontakti/
https://aslimnica.lv/stacionari/tuerkulozes-un-plausu-slimibu-centrs/
https://www.tos.lv/lv/kontakti
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