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Mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes
finansēšanu, kuras pamatā ir visas sabiedrības solidāra
iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, lai veicinātu
labai starptautiskai praksei atbilstošu veselības aprūpes
finansējumu un tā efektīvu izlietojumu, tādējādi
sekmējot veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības
veselības rādītāju uzlabošanos.

Valsts veselības apdrošināšanas ieviešana:

• nodrošinās taisnīgāku valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu;

• pakāpeniski uzlabos iedzīvotājiem valsts apmaksātu
medicīnas pakalpojumu pieejamību.

Valsts veselības apdrošināšana

VISI SAŅEMS VESELĪBAS APRŪPI!

• Automātiski

• Pašiem veicot veselības apdrošināšanas iemaksas



Apdrošinātie iedzīvotāji
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Legālie darba ņēmēji

Sociālā nodokļa 
maksātāji vispārējā 

nodokļu režīmā 

Tajā skaitā, ja maksā 
no atalgojuma, kas ir 

mazāks par minimālo!

Valsts 
apdrošinātie 

iedzīvotāji 
(21 grupa)

Veselības 
apdrošināšanas 
iemaksu veicēji

Brīvprātīgi

Piemēram, 
mikrouzņēmumu darbinieki, 

autoratlīdzību saņēmēji.
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Valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas
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PAMATA PAKALPOJUMU «GROZS»

- Neatliekamā medicīniskā palīdzība, t.sk. slimnīcā 
līdz dzīvības briesmu novēršanai.

- Ģimenes ārsta sniegtā aprūpe (profilaktiskās 
apskates, vakcinācija, mājas vizītes noteiktām 
iedzīvotāju grupām) un praksē veiktās manipulācijas.

- Diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi, kuru 
rezultātu izvērtēšana ir ģimenes ārsta kompetencē 
(veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu).

- Valsts organizētais vēža skrīnings.

- Grūtnieču aprūpe un dzemdību palīdzība.

- Ārstniecība, t.sk. kompensējamās zāles personām 
ar psihisku slimību, atkarībām, cukura diabētu, 
infekciju slimībām, piemēram, HIV, AIDS, tuberkulozi.

- Hroniskās hemodialīzes, hemofiltrācijas un 
perioneālās dialīzes procedūras (procedūras 
pacientiem ar nieru mazspēju).

- Onkoloģija, t.sk. "zaļais koridors", ārstēšana, 
medikamentu kompensācija, medicīniskā 
rehabilitācija.

- Programma sirds un asinsvadu slimību agrīnai 
atklāšanai.

Pamata un pilnais «grozs»

PILNAIS PAKALPOJUMU «GROZS»
Papildus pamata groza pakalpojumiem

- Primārā aprūpe, t.sk. zobārstniecība bērniem līdz 18 
gadu vecuma un atsevišķām iedzīvotāju grupām 
atbilstoši MK noteikumos noteiktajam.

- Ārstu-speciālistu konsultācijas un vecmāšu palīdzība, 
t.sk. sporta ārsta sniegtie pakalpojumi bērniem ar 
paaugstinātu fizisko slodzi, redzes asumu koriģējošu 
optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem.

- Laboratoriskie un diagnostiskas izmeklējumi ar
speciālista nosūtījumu.

- Medicīniskā apaugļošana.

- Ārstniecība dienas stacionārā.

- Plānveida ārstniecība stacionārā, t.sk. pakalpojumi 
traumatoloģijā un ortopēdijā, orgānu un audu 
transplantācija noteiktā apmērā.

- Medicīniskā rehabilitācija.

- Veselības aprūpe mājās.

- Kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces.

- Psihoterateipiskā un psiholoģiskā palīdzība, t.sk. 
metadona terapijas kabinetos sniegtie veselības 
aprūpes pakalpojumi noteiktos gadījumos.

- Izdevumu atlīdzība par citās ES, EEZ dalībvalstīs un 
Šveicē saņemtu plānveida ārstniecību (atbilstoši 
noteiktai kārtībai).



Piemērs
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Pakalpojums: Gūžas locītavas endoprotezēšana (ar bezcementa endoprotēzi)

Pakalpojuma izmaksas, ja pacients ir apdrošināts

• Pacienta līdzmaksājums par operāciju – 131.00 eiro

• Valsts maksājums ārstniecības iestādei – 3031.00 eiro



7

No 2018. gada 1. septembra iedzīvotāji var veikt 
brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas.

• 2018. gadā – 51,60 eiro /gadā 
(1 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)

• 2019. gadā – 154,80 eiro /gadā 
(3 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)

• 2020. gadā – 258,00 eiro /gadā 
(5 % no minimālās mēnešalgas gada apmēra)

Veselības apdrošināšanas iemaksas
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Valsts veselības apdrošināšanai ir izdevīgi
pievienoties uzreiz!

Pievienojoties vēlāk, veselības apdrošināšanas
iemaksas ir jāveic arī par iepriekšējiem 2 gadiem (ja
šajā laikā nebūs veiktas sociālās apdrošināšanas
iemaksas vispārējā nodokļu režīmā).

Pievienoties uzreiz vai vēlāk?
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• Veicot pārskaitījumu internetbankā

• Veicot pārskaitījumu, piemēram, bankā vai 
pasta nodaļā

• Norēķinoties ar bankas maksājuma karti klātienē
kādā no NVD teritoriālajām nodaļām

Valsts kases konts - LV19TREL1060001239600

Administrē Nacionālais veselības dienests.

Maksājuma mērķis

Piemērs, maksājot par diviem gadiem -

123456-78901, 2018, 2019, VAI

Kā veikt apdrošināšanas iemaksas?
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• Informācija par apdrošināšanas statusu un
veicamo apdrošināšanas iemaksu būs pieejama
valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv

• Maksājumu varēs veikt pēc autentificēšanās
E-veselības portāla (caur internetbanku)

No 2019. gada 1. janvāra

http://www.eveseliba.gov.lv/


Tiešsaistes tests iedzīvotājiem
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www.apdrosinaties.lv



NVD mājaslapas sadaļa
«Valsts veselības apdrošināšana»

www.vmnvd.gov.lv
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NVD Klientu apkalpošanas centra 
Bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 1234
(darba dienās plkst. 8.30 – 17.00)

«Vai varu samaksāt veselības apdrošināšanas 
iemaksas par savu māsu?»

«Vai pašnodarbinātajam ir jāmaksā veselības 
apdrošināšanas iemaksas?»

«Kādi pakalpojumi ietilpst pamata un 
pilnajā pakalpojumu «grozā»?»

Uzziņas
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