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Par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu 

 

Mani kā tiesībsargu dara uzmanīgu sabiedrībā aktualizētā jautājuma par obligātās 

veselības apdrošināšanas ieviešanu virzība. Arvien biežāk norisinās publiskas diskusijas, 

tiek pausti viedokļi un konkrētas vīzijas par obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas 

realizēšanas centieniem un iespējām. Cita starpā ir prezentēts arī Latvijas Bankas 

piedāvātais Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modelis kā viens no iespējamajiem 

risinājumiem. 

Līdz šim konsekventi esmu paudis viedokli, ka ir diskutējams jautājums par 

obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu kā par vienu no risinājumiem 

veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai. Taču vienlaikus esmu aicinājis gan Saeimu, gan 

Ministru kabinetu, ka pirms sākt jēgpilni runāt par konkrētiem priekšlikumiem, 

visupirms, principu līmenī likumā vajadzētu iestrādāt regulējumu, kas noteiktu, ko ietver 

valsts finansētā veselības aprūpe, kā arī nodefinēt, kuras ir no pacientu iemaksas 

atbrīvotās iedzīvotāju grupas. Esmu pārliecināts, kamēr nebūs skaidras veselības sistēmas 

reformas un nebūs veikts jau tagad veselības aprūpes sistēmā ieguldīto līdzekļu 

izlietojuma audits, ir bezatbildīgi runāt par pilnvērtīgu valsts obligāto veselības 

apdrošināšanu. 

Tā kā Latvijas Banka ir izrādījusi iniciatīvu un nākusi klajā ar iespējamajiem 

risinājumiem Latvijas veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, aicinu Latvijas Banku, 

paužot savu redzējumu, apsvērt un ņemt vērā tiesībsarga viedokli. 

Vēlos arī uzsvērt, ka, ieviešot obligāto veselības apdrošināšanas modeli, kas 

paredzēs iedzīvotājiem papildus finansiālu nastu, valstij ir jādod precīzas garantijas, 

pārliecība, ka valsts pakalpojums būs pieejams noteiktā termiņā. Vienlaikus ir jāievieš arī 

kontroles sistēma, kas skaidri paredzētu, kas notiek, ja pakalpojums noteiktajā termiņā 

netiek nodrošināts. 

Papildus informēju, ka šī gada 23. februārī Ministru kabinetam, Veselības 

ministrijai un Saeimai jau esmu nosūtījis vēstuli ar galvenajiem tiesībsarga pētījuma 

“Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību 
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standartam” secinājumiem un aicinājis Veselības ministriju, ne vēlāk kā līdz šā gada 

1.septembrim izstrādāt un sagatavot virzīšanai parlamentā veselības aprūpes jomas bāzes 

tiesisko regulējumu, tostarp Satversmes 111.pantā paredzēto valsts garantēto 

“medicīniskās palīdzības minimumu” skaidri un saprotami nosakot likuma līmenī
1
. 

 

 

Pielikumā: Tiesībsarga 16.03.2016. vēstule Saeimai un Ministru kabinetam. 
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