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Veselības nozares reformas mērķis - izveidot ilgtspējīgu veselības aprūpes
sistēmu gan attiecībā uz pacientu, gan nozarē strādājošajiem profesionāļiem,
nodrošinot tiem atbilstošu finansējumu.

Kvalitatīvas reformas ieguvumi:

❖ ilgtspējīga nozares organizācija; 

❖ veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;

❖ pietiekams cilvēkresursu nodrošinājums; 

❖ saimnieciski organizēts veselības aprūpes nozares finansējuma izlietojums. 

Veselības reformas mērķi



Veselības nozares budžets 2005–
2020.gadam

+194,0+194,0



Veselības ministrijas 2017.gada budžets atbilstoši likumam «Par 
valsts budžetu 2017.gadam» un Saeimā 2.galīgā lasījumā 

apstiprinātais 2018.gada budžeta projekts

Atbilstoši 
likumam «Par 
valsts budžetu 
2017.gadam», 

euro

Atbilstoši Saeimā 
2.galīgā lasījumā 
apstiprinātajam 
likumprojektam 

«Par valsts budžetu 
2018.gadam», euro

Starpība

29. Veselības ministrija (I+II) 786 166 470 815 823 542 29 657 072

I. Izdevumi valsts budžeta pamatfunkcijām 785 676 280 809 806 389 24 130 109

II. Izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

490 190 6 017 153 25 526 963

74. Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums 34 324 450 198 702 674 164 378 224

Atbilstoši valsts pamatbudžetā plānotajiem ieņēmumiem no valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai, paredzot 
finanšu ministram tiesības pārdalīt 2018.gadam rezervēto finansējumu atbilstoši 
Ministru kabineta pieņemtam lēmumam

- 85 302 674 85 302 674

Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai atbilstoši Eiropas komisijas 
pieļautajai deficīta atkāpei, paredzot finanšu ministram tiesības 2018.gadam 
rezervēto finansējumu pārdalīt Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets 
ir apstiprinājis finansējumu veselības reformas pasākumu īstenošanai 2018.gadā

34 324 450 113 400 000 79 075 550

KOPĀ: 820 490 920 1 014 526 216 194 035 296



Veselības ministrijas 2018.gada budžeta 
pieaugums 194,0 (milj. euro) pret 2017.gadu

Ārstniecības personu atlīdzības palielinājums –
106,9

Ieņēmumi no VSAOI pārdales veselības 
aprūpei – 85,3

Neatliekamās palīdzības, tai skaitā
dzemdību nodrošināšanas plāna

īstenošanai - 7,8

Minimālās algas paaugstināšana līdz
430 euro un darba devēja 

VSAOI palielinājums līdz 24,09% - 10,1

Atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika
ārstniecības personām un NMPD OMT šoferiem 

– 3,7

EK pieļautā deficīta atkāpe – 79,0

Onkoloģija – 15,3

Infekcijas slimību izplatības 
mazināšana – 11,3

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība –

29,1

Primārā veselības aprūpe – 9,6

Sirds/asinsvadu programma –
8,7

Reto slimību plāns, diagnostika un 
multidisciplinārā pieeja – 5,0

MK atbalstītie 
prioritārie 

pasākumi – 2,0

Pedagogu darba 
samaksas 

reforma RSU –
0,7

Antidopinga
biroja izveide –

0,6

Ierīces insulīna
pastāvīgai

ievadīšanai
bērniem – 0,7

Citas izmaiņas –
6,1

Izmaiņas ES 
politiku 

instrumentu un 
pārējās ĀFP 

līdzfinansēto 
projektu 

īstenošanā –
5,3

T.sk. pašu 
ieņēmumu 
izmaiņas, 

vienreizējie 
pasākumi u.c. –

0,8

2017.gada VM Budžets 820,5 milj. euro (786,2 + 34,3)                                                                  2018.gada VM budžets 1014,5 milj. euro+194 milj. euro



Eiropas Komisijas pieļautā deficīta 
atkāpe veselības aprūpes sistēmas 

reformas ieviešanai 2018.gadā

Kopā 2018.gads, euro

Onkoloģija 27 541 995
54 627 pacientiem diagnostika un izmeklēšana, vizītes pie speciālistiem,
ārstēšana ambulatori un stacionārā, 5 694 pacientiem kompensējamie
medikamenti

Infekcijas slimību 
izplatības mazināšana

16 740 325

407 c-hepatīta pacientu ārstēšana, 6 530 c-hepatīta pacienu izmeklējumi, 1500
HIV/AIDS pacientu ārstēšana, kompensācijas apjoma no 75% uz 100 %
palielinājums (11,7 tūkst. pac.) un bioloģiskās terapijas uzsākšana 100 Krona,
čūlainā kolīta un psoriāzes pacientiem

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība

45 692 186

378 911 – ambulatorie speciālisti, 97 561 – dienas stac. pakalpojumi, 99 554 –
ambulatorā rehabilitācija, 535 232 – ambulatorie izmeklējumi (kopā: vairāk kā
papildus 1,1 milj. pakalpojumu ambulatori),
981 – endoprotezēšanas pacienti, 1 667 – pacientiem darbnespējas

saīsināšana, prognozējamās invaliditātes novēršana, lai saīsinātu ilgstošu
slimošanu personām darbspējas vecumā, 11 diabēta apmācības kabineti, 7
aknu transplantācijas. Hronisko pacientu apmaksa

Primārā veselības aprūpe 9 649 730

Kapitācijas naudas palielinājums par 28 % no 1,251254 euro uz 1,601602 euro
(tai skaitā kapitācijas naudas palielinājums par 205,1 euro par 3 rezultatīvo
rādītāju izpildi), papildus ģimenes ārsta praksei 553,20 euro mēnesī, bērnu
zobārstniecības tarifa pieaugums par 32 %, bērnu skaits 187 102, kompozīts
bērniem līdz 14 gadiem – 39 270 manipulācijas

Sirds/asinsvadu 
programma

8 747 290
Jauns pakalpojums Aortālā vārstuļa transkatetrālā implantācija – 75 pacienti,
ģimenes ārstiem kardiovaskulārā riska izvērtēšana - «zaļais koridors»
neirokardioloģijā, 4 angiogrāfu iegāde

Reto slimību plāns, 
diagnostika un 

multidisciplinārā pieeja 
5 028 474

Reto slimību diagnostika – 1560 pacientiem, medikamentozā ārstēšana - 20
pieaugušo, papildus 51 bērnu (šobrīd 16) ārstēšana, 3 turpināšana pēc 18
gadiem, 1 plaušu transplantācija, 1 pulmunārā endarterektomija,
multidisciplināra pieeja ārstēšanā, pacientu plūsmas metodiska vadība

Kopā 113 400 000 



Veselības ministrijas 2019.-2020.gada budžeta 
izmaiņas pret 2018.gadu

Veselības ministrijas 2019.gada budžeta 
pieaugums 37,58 (milj. euro)

Papildus finansējums veselības aprūpes sistēmas 
reformas pasākumiem – 36,5 

Plānotie izdevumi ārstniecības personu darba 
samaksas palielināšanai no ieņēmumiem no 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu sadales veselības aprūpes 
finansēšanai – 14,3

Samazinājums 2019.gada maksimāli pieļaujamos 
izdevumos Veselības ministrijai - plānotie maksas 
pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi un ES fondi un 
ārvalstu finansējums atbilstoši uz šo brīdi 
noslēgtajiem līgumiem –13,22

2020.gadā saskaņa ar 
likumprojektu “Par vidējā 

termiņa budžeta ietvaru 2018., 
2019. un 2020.gadam” 

Veselības ministrijas izdevumi 
šobrīd tiek plānoti aptuveni 

2019.gada līmenī. 



Eiropas Komisijas pieļautā deficīta 
atkāpe veselības aprūpes sistēmas 

reformas ieviešanai 2018.gadā

2017.gads
2018.gadā 
papildus Kopā 2018.gads

Onkoloģija 12 262 260 15 279 735 27 541 995

Infekcijas slimību izplatības mazināšana 5 462 883 11 277 442 16 740 325

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 16 599 307 29 092 879 45 692 186

Primārā veselības aprūpe - 9 649 730 9 649 730

Sirds/asinsvadu programma - 8 747 290 8 747 290

Reto slimību plāns, diagnostika un multidisciplinārā pieeja - 5 028 474 5 028 474

Kopā 34 324 450 79 075 550 113 400 000 



859 +31% 1125

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām –
ambulatorā veselības aprūpē (I)

537 +26% 675

400 +13% 450

Ārsti un funkcionālie speciālisti

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo 
speciālistu asistenti

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas

2017.gads 2018.gads



859 +80% 1547

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām –
stacionārā veselības aprūpē (II)

537 +73% 929

400 +55% 621

Ārsti un funkcionālie speciālisti

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo 
speciālistu asistenti

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas

Papildus pieaugums stacionārām ārstniecības iestādēm obligāto 
piemaksu segšanai, lai nodrošinātu diennakts darba režīma 
nodrošināšanu un normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu

2017.gads 2018.gads



1600

Veselības aprūpes reformu ziņojumā plānotais vidējais darba 
samaksas palielinājums ārstniecības personām 2019.gadā

960

640

Ārsti un funkcionālie speciālisti

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas 
un funkcionālo speciālistu asistenti

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta 
personas

185,0 milj euro - finansējums, ārstniecības
personu darba samaksas palielinājumam
2019.gadam, tai skaitā:

• 131,2 milj euro - 116,9 milj. euro + 14,3
milj. euro likumprojektā «Par vidējā
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un
2020.gadam» no valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales
veselības aprūpes finansēšanai
palielinājuma

• 53,8 milj euro – papildus nepieciešamais
finansējums virzāms kā starpnozaru
prioritārais pasākums un izskatāms
Ministru kabinetā likumprojekta "Par
vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019.,
2020. un 2021.gadam" un likumprojekta
"Par valsts budžetu 2019. gadam"
sagatavošanas procesā



1847

Veselības aprūpes reformu ziņojumā plānotais vidējais darba 
samaksas palielinājums ārstniecības personām 2020.gadā

1108

739

Ārsti un funkcionālie speciālisti

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas 
un funkcionālo speciālistu asistenti

Ārstniecības un pacientu aprūpes 
atbalsta personas

253,0 milj euro - finansējums, ārstniecības
personu darba samaksas palielinājumam
2020.gadam, tai skaitā:

• 137,1 milj euro - 116,9 milj. euro + 14,3
milj. euro + 5,9 mil. Euro likumprojektā
«Par vidējā termiņa budžeta ietvaru
2018., 2019. un 2020.gadam» no valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
sadales veselības aprūpes finansēšanai
palielinājuma

• 115,9 milj euro – papildus nepieciešamais
finansējums virzāms kā starpnozaru
prioritārais pasākums un izskatāms
Ministru kabinetā likumprojekta "Par
vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020.,
2021. un 2022.gadam" un likumprojekta
"Par valsts budžetu 2020. gadam"
sagatavošanas procesā



Plānots darba samaksas pieaugums, kapitācijas naudas palielinājums
205,1 euro par šādiem 3 kritērijiem (rezultatīviem rādītājiem): 

1) nodrošināt ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu veselības
stāvokļa novērtējumu;

2) nodrošināt ģimenes ārsta konsultāciju pieejamību piecu dienu laikā;

3) nodrošināt ģimenes ārsta prakses darbību gan rīta, gan vakara
stundās.

Ģimenes ārstu kapitācijas nauda uz 1 
pacientu

Palielinot ģimenes ārstu prakses izmaksas mēnesī par 553.20 euro

1.251254 +28% 1.601602

2017.gads 2018.gads



859 +31% 1125

Darba samaksas pieaugums 
ģimenes ārstu praksēm

537 +26% 675

Ārstiem

Māsām un ārstu palīgiem

2017.gads 2018.gads



Pieaugums Papildus finansējums 

Kapitācijas pieaugums no 
1.251254 uz 1.601602, tai 
skaitā māsas darba
samaksas pieaugums uz 
esošo 1. un 2.māsu skaitu

10,0 milj.  euro

Ģimenes ārstu kvalitātes 
maksājumu sistēmas 
reforma

2,8 milj. euro

Finansējuma pieaugums ģimenes 
ārstiem 2018.gadam



Paldies par uzmanību

03.01.2018


