Veselības aprūpes ﬁnansējuma
palielinājums pa gadiem (miljoni eiro)

2020

Pamata veselības aprūpes pakalpojumu grozs/
veselības aprūpes minimums

2019

+442

2018
2017

Neatliekamā
medicīniskā palīdzība

Dzemdību
palīdzība

Zobārstniecības palīdzība
akūtos gadījumos

+372,1
+235,8

786,2

Ģimenes ārsta sniegtie
veselības aprūpes
pakalpojumi

Pilnais veselības aprūpes pakalpojumu grozs
(apdrošinātajām personām)
Ģimenes ārsta sniegtā
veselības aprūpe
Zobārstniecības palīdzība
Ārstu speciālistu sniegtā aprūpe
(sekundārā ambulatorā palīdzība)

Veselības aprūpes pakalpojumi tādu slimību ārstēšanā,
kas var ietekmēt sabiedrības veselību un tās drošību,
piemēram, bīstamas infekcijas slimības (tuberkuloze,
difterija, hepatīts u.c.), psihiskās slimības

Veselības apdrošināšanas iemaksas apmērs kalendārajā
gadā (tiem, kuri nav sociālo iemaksu veicēji)
no divpadsmitkārtīgas minimālās mēneša darba algas

Diagnostiskie izmeklējumi

Ārstniecība dienas stacionārā

1%

3%

5%

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

Valsts kompensējamie medikamenti

Medicīniskā aprūpe mājās
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) pakalpojums
Palīdzība Steidzamās medicīniskās
palīdzības punktos (traumpunktos)

Dati: Veselības ministrija

Medicīniskā rehabilitācija
Stacionārā aprūpe (neatliekamā medicīniskā
palīdzība slimnīcās, observācijas gultas, plānveida
stacionārā palīdzība, neatliekamā medicīniskā
palīdzība ambulatori slimnīcas Uzņemšanas nodaļā)
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Valsts apdrošinātās personas

Bērni vecumā līdz 18 gadiem

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
Personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās
vidējās izglītības iestādēs vai ir pilna laika studējošais
Bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā

Personas, kuras saņem bērnu kopšanas vai vecāku pabalstu

Personas, kurām likumā paredzētajā kārtībā noteikta I vai II grupas invaliditāte

Personas, kuras saņem izdienas pensiju, valsts vecuma pensiju, speciālo valsts pensiju vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu pēc pensionēšanas vecuma sasniegšanas

Personas, kuras cietušas Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā

Politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un 1991.gada barikāžu
dalībnieki

Orgānu donori

Mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros

Personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā

Personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības
upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa.
Ministru kabinets nosaka periodu, kurā minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām

Personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par
bērnu invalīdu

Apcietinātie un notiesātie, kuri sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē

Personas, par kuru ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, laulātie, kuri audzina
bērnu vecumā līdz 7 gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem
Personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās,
kas ir reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Personas, par kuru ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras uzturas Latvijā
sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas bērni vecumā līdz 18 gadiem

Personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā

Personas, par kuru ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras uzturas Latvijā
sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta persona, laulātie ar termiņuzturēšanās atļaujām,
kuri audzina bērnu vecumā līdz 7 gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem

Pilngadīgas personas, kas saņem Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas
pakalpojumus

Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācijas pilsoņa,
kurš uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta persona, ģimenes loceklis

Dati: Veselības ministrija
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