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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
1
. Cita starpā ir izskanējušas jau aplēses par konkrētu 

iemaksu apmēriem mēnesī obligātajā veselības apdrošināšanas sistēmā. 

Nav šaubu, ka ir diskutējams jautājums par obligātajā veselības apdrošināšanas 

sistēmas ieviešanu kā par vienu no risinājumiem veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, 

t.sk. par obligāto iemaksu lielumu, taču vēršu Ministru kabineta uzmanību un aicinu, - 

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. 

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 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
2
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1 Sk., piem., 10.03.2016. LR1 raidījumu “Krustpunktā” 

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&adv=1&channel=1&d=10&d2=&keyword=&m=3&m2=&y=20

16&y2=&page=1, kā arī raksts “Eksperts: Strādājošajiem obligātajai veselības apdrošināšanai būtu jāatvēl €18-30 mēnesī” 

 http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/599720-

eksperts_stradajosajiem_obligatajai_veselibas_apdrosinasanai_butu_jaatvel_1830_menesi, sk. arī Saeimas Sociālo un darba lietu 

komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdes 15.03.2016. darba kārtību: Jautājums par centieniem ieviest veselības 

obligāto apdrošināšanu 

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=15.03.2016&count=1000  
2
 Sk. http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/latvijas-valsts-garanteta-mediciniskas-palidzibas-minimuma-atbilstiba-

cilvektiesibu-standartam-petijuma-secinajumi-un-rekomendacijas  

http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&adv=1&channel=1&d=10&d2=&keyword=&m=3&m2=&y=2016&y2=&page=1
http://www.latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?__uri=lv/lr/arhivs/&adv=1&channel=1&d=10&d2=&keyword=&m=3&m2=&y=2016&y2=&page=1
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/599720-eksperts_stradajosajiem_obligatajai_veselibas_apdrosinasanai_butu_jaatvel_1830_menesi
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/599720-eksperts_stradajosajiem_obligatajai_veselibas_apdrosinasanai_butu_jaatvel_1830_menesi
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=15.03.2016&count=1000
http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/latvijas-valsts-garanteta-mediciniskas-palidzibas-minimuma-atbilstiba-cilvektiesibu-standartam-petijuma-secinajumi-un-rekomendacijas
http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/latvijas-valsts-garanteta-mediciniskas-palidzibas-minimuma-atbilstiba-cilvektiesibu-standartam-petijuma-secinajumi-un-rekomendacijas
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Turklāt aicinu vērst uzmanību, ka, ieviešot obligāto veselības apdrošināšanu, 

iedzīvotāju nodokļu nasta pieaugs. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji nodokļos maksās vairāk, 

līdz ar to 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. 

 

 

Ar cieņu 

 

tiesībsargs        J.Jansons 

 

 
 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


