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Latvijas Savienībai  „Černobiļa” 

 

 

Par medicīnisko pakalpojumu  

apjomu 

 

 Veselības ministrija ir saņēmusi un izvērtējusi Jūsu 2014.gada 24.janvāra 

vēstuli Nr.3, kurā vēlaties noskaidrot, vai valsts budžetā ir piešķirts finansējums 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ārstēšanai 

un rehabilitācijai, kāds ir šis finansējums, kāds finansējums tiek piešķirts SIA 

"Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" ambulatoro un stacionāro 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī kādās iestādēs šīm personām tiek 

sniegti zobārstniecības pakalpojumi. Papildus lūdzat sniegt skaidrojumu par 

veselības aprūpes finansēšanas likumprojektā paredzētajām normām saistībā ar 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ārstēšanu.  

Veselības ministrija savas kompetences ietvaros skaidro, ka  atbilstoši 

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1529 "Veselības 

aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ārstēšanai atsevišķs finansējums ir 

paredzēts tikai SIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" sniegto 

stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.  Pakalpojumu programmā 

"P.Stradiņa KUS „Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku 

ārstēšana stacionārā” 2014.gadā plānotais finansējums ir 229 099 EUR (781 

hospitalizācijas), kā arī atsevišķi tiek plānoti finanšu līdzekļi šīm personām 

nepieciešamo zobārstniecības pakalpojumu apmaksai. 2014.gadā šim mērķim 

plānoti 24 371 EUR kopā 66 ārstniecības iestādēs, kuru saraksts pievienots šai 

vēstulei pielikumā. Citus veselības aprūpes pakalpojumus, kuri nepieciešami 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 

ārstniecības iestādes sniedz vispārējā kārtībā, tajā skaitā, ambulatoros veselības 

aprūpes pakalpojumus un medicīnisko rehabilitāciju. Atbilstoši normatīvajiem 
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aktiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 

nav noteikta prioritāte, veidojot ārstniecības iestādēs veselības aprūpes 

pakalpojumu saņēmēju rindas. Šobrīd atbilstoši valsts budžeta iespējām 

prioritāri veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti grūtniecēm un bērniem, kā 

arī neatliekamā medicīniskā palīdzība.     

Saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu 

sociālās aizsardzības likuma 16.pantu: "Šā likuma 15.pantā minētos sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus un IV nodaļā noteiktos medicīniskās palīdzības 

pasākumus finansē no valsts budžeta." Minētā likuma IV nodaļā uzskaitītie 

veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd pilnībā tiek finansēti no valsts budžeta 

līdzekļiem, līdz ar to par to saņemšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībniekiem nav jāmaksā pacienta iemaksa. Līdz ar to valsts 

nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem atbilstoši minētā likuma prasībām.  

Norādām, ka veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts paredz, ka 

valsts nodrošina valsts veselības apdrošināšanas iemaksu kompensāciju no valsts 

budžeta līdzekļiem par personām, kuras cietušas Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidācijā. Līdz ar to minēto personu tiesības saņemt valsts 

apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ar likuma spēkā stāšanās brīdi 

netiks mainītas vai ierobežotas.  

 

Pielikumā: Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem uz 2 lapām.  

 

 

Valsts sekretārs                                                                   R.Muciņš 
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