
Valsts veselības apdrošināšana 

03.10.2018.



VAFL mērķi:

•ilgtspējīga veselības aprūpes finansēšana

•solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā

•taisnīgāks valsts budžeta līdzekļu izlietojums

•uzlabota valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu pieejamība
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Valsts nodrošina veselības aprūpi 

visiem Latvijas iedzīvotājiem

VISAS GRUPAS SAŅEM PILNO VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU GROZU



Vai man pienākas medicīnas 
pakalpojumu pilnais „grozs”?

Pilno "grozu" varēs saņemt apdrošinātie iedzīvotāji:

- valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas
pensionāri; bērni līdz 18 gadu vecumam; personas, kas mācās vidējās 
izglītības iestādēs; pilna laika studenti; NVA reģistrējušies bezdarbnieki; 
personas, kas saņem bērna kopšanas pabalstu; u.c. – kopumā 21 iedzīvotāju 
grupa

- legālie darba ņēmēji
veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīm (tiek veiktas 
veselības apdrošināšanas iemaksas, 1% no ienākumiem) 
VSAA » Pakalpojumi » Strādājošajiem » Iemaksas » Iemaksu likmes 
sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 2018.gadā

- brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu veicēji
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Pilnā «groza» saņemšanas 
tiesību zaudēšana

Persona zaudē tiesības saņemt pilno «grozu», ja:

✓ ir pagājuši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs 
neatbilst noteiktajam statusam

✓ ir beidzies attiecīgais kalendārais gads, par kuru ir veiktas 
veselības apdrošināšanas iemaksas

!  Zaudējot statusu, jāveic iemaksa tikai par 
attiecīgajā kalendārajā gadā atlikušo mēnešu skaitu

! Iedzīvotājam nav jāziņo par statusa maiņu, jo šādu 
informāciju valsts pārvaldes iestādes viena no otras 
saņem elektroniskā veidā, piemēram, uzsākot darba 
attiecības
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Sākot ar 01.01.2019
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Interneta vietnē www.apdrosinaties.lv
pieejamais tests
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http://www.apdrosinaties.lv/


VAFL IS – pakalpojumu saņēmēju reģistrs.
Koncentrē datus no ārējiem reģistriem, sniedz E-veselībai un 
ārējiem servisiem datus par iedzīvotāja apdrošināšanas statusu.

VAFL IS izstrāde

1
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Posmi

N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49 N50 N51 N52

Oktobris Novembris Decembris

Integrācijas vides sagatavošana - DB 
izstrāde.
Komunikācija ar ārējiem datu devējiem.

23.10.

Integrācija ar ārējiem datu devējiem.
Apdrošināšanas statusa attēlošana.

28.11.

Integrācija ar ārējām IS ārstniecības 
iestādēs
(Ārsta Birojs u.c.)

-->

Pilna prasību realizācija NVD infrastruktūrā.
Drošība, integritāte, lietojamība.

20.12.



VAFL IS izstrāde

Dati no pašvaldībām:
10) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā;
11) personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai 
saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
12) pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;

Pietiek ar «SOPA», bet der arī citi nesēji

Datu veiksmīga ielāde līdz 01.01.2019 ir 
iedzīvotāju (un pašvaldību) interesēs!
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Izmaiņas ārsta (ārstniecības 
iestādes) darbā

Instrumenti un pienākums kontrolēt pacienta 
veselības apdrošināšanas statusu pirms 
pakalpojuma sniegšanas

•Iedzīvotāja statuss E-veselībā un ārējās 
sistēmās

•NVD vadlīnijas ĀI – pazīmes «pamata» un 
«pilnā» groza pakalpojumiem un 
medikamentiem 

•NVD atskaite par neapmaksājamiem 
taloniem, izmaiņas VIS
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Paldies par uzmanību!



Uzziņas par visām valsts apdrošinātām 
iedzīvotāju grupām un iemaksu veikšanu

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 

(darbdienās plkst. 8.30 - 17.00)

Mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļa „Valsts veselības 
apdrošināšana”

Tests apdrošināšanas statusa noteikšanai -
www.apdrosinaties.lv
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Piemērs
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Kā saņemt informāciju par veikto veselības 
apdrošināšanas iemaksu 

Līdz 2019. gada 1. janvārim

Klātienē, Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā vai
kādā no teritoriālajām nodaļām, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Iesniedzot iesniegumu:
✓ Pa pastu – nosūtot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam pa pastu.
✓ Elektroniski – ar e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu
nvd@vmnvd.gov.lv.
✓ Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu
"Iesniegums iestādei".

No 2019. gada 1. janvāra

•E-veselības sistēmā (5 dienu laikā).

Arī klātienē un iesniedzot iesniegumu.

! Ārstniecības iestādēm informācija par apdrošināšanas statusu būs
pieejama E-veselības sistēmā.
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Kāda ir veselības apdrošināšanas 
iemaksu veikšanas kārtība?

Valsts veselības apdrošināšanai ir izdevīgi pievienoties uzreiz, jo sākotnēji
iemaksas ir mazākas:

✓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 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas gada
apmēra).

! Veselības apdrošināšanas iemaksu par konkrēto gadu nevar veikt
pa daļām.

! Ja vēlas saņemt pārmaksātās vai kļūdaini veiktās iemaksas
atmaksu, nepieciešams elektroniski vai rakstveidā iesniegt
iesniegumu NVD par atmaksas saņemšanu. Pēc iesnieguma
izskatīšanas NVD veiks atmaksu 3 mēnešu laikā. Atmaksu varēs
pieprasīt ne vairāk kā par 3 iepriekšējiem kalendāra gadiem.
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Vidējās atlīdzības 2017.gadā un tās pieauguma 
2018.gada 6 mēnešos salīdzinājums 

Ārstniecības 

personas un pārējais 

personāls

Vidējā 

atlīdzība 

mēnesī par 

slodzi 

2017.gadā

Vidējās 

atlīdzības 

pieaugums

Vidējā 

atlīdzība 

mēnesī par 

slodzi 

2018.gada 6 

mēnešos

Pieaugums 

%

Ārsti,    zobārsti    un    

funkcionālie 

speciālisti 

1493 446 1939 +30%

Ārstniecības  un  

pacientu  aprūpes 

personas un 

funkcionālo 

speciālistu asistenti

863 240 1103 +28%



- Latvijas pilsonis
- Latvijas nepilsonis
- ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā
- bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijā
- bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss
- aizturētais
- patvēruma meklētājs

- persona, kura ir tiesīga saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
ietvaros (visus valsts apmaksājamos pakalpojumus)

Personas, kuras ir tiesīgas saņemt pamata 
«grozu» 

(kuras var veikt veselības apdrošināšanas 
iemaksas)
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Valsts veselības apdrošināšana

Iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, saņems pamata “grozu”
– ģimenes ārsta praksē sniegto ārstniecību (t.sk.
izmeklējumus, kurus var interpretēt ģimenes ārsts), valstī
noteiktās profilaktiskās pārbaudes, neatliekamo medicīnisko
palīdzību, grūtnieču aprūpi u.c.

Apdrošinātiem iedzīvotājiem būs ievērojami plašāks veselības
aprūpes piedāvājums papildus pamata “grozā” ietilpstošajam
– speciālistu konsultācijas, plaši diagnostiskie un
laboratoriskie izmeklējumi, plānveida ārstniecība slimnīcā,
valsts kompensējamās zāles, medicīniskā rehabilitācija u.c.
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Kā uzzināt, vai es veicu sociālās 
apdrošināšanas iemaksas vispārējā 
nodokļu režīmā?

Iedzīvotājs var ieskatīties www.latvija.lv e-pakalpojumā
„Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem” vai vērsties Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā.
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