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Prezentācijas struktūra
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➢ Veselības aprūpes kontu sistēmas 

metodoloģija un normatīvie dokumenti

• pamata un paplašinātās datu tabulas

• kritēriji un pārklājums

➢ Galvenie datu apkopošanas principi

• datu avoti

• pieeja datu apkopošanā

➢ Rezultāti



Veselības aprūpes kontu sistēmas 
metodoloģija (1)
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KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/1901 

(2021. gada 29. oktobris), ar ko 

attiecībā uz statistiku par veselības 

aprūpes izdevumiem un finansējumu 
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1338/2008 

Veselības kontu sistēma: Veselības 

aprūpes funkcionālā klasifikācija
(ICHA-HC)

Veselības kontu sistēma: Veselības 
aprūpes sniedzēju klasifikācija

(ICHA-HP)

Veselības kontu sistēma: Veselības 
aprūpes finansēšanas shēmu 
klasifikācija (ICHA-HF)



Veselības aprūpes kontu sistēmas 
metodoloģija (2)
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HC

HF HP

Pakalpojumu saņēmēju                                        
raksturojums 
(dzimums, vecums, SSK-10)

Nodrošinājuma faktori (darba samaksa, 
preces/pakalpojumi), kapitālie 
ieguldījumu, investīciju tabula

Finanšu 
plūsmas 

Veselības aprūpes finansēšanas 
shēmu klasifikācija

Veselības aprūpes funkcionālā klasifikācija 

Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācija

HC.1 Curative care

HC.2 Rehabilitative care

HC.3 Long-term care (health)

HC.4 Ancillary services (non-specified by function)

HC.5 Medical goods (non-specified by function)

HC.6 Preventive care

HC.7
Governance and health system and financing 

administration

HF.1 Government schemes and compulsory contributory 

health care financing schemes

HF.2 Voluntary health care payment schemes

HF.3 Household out-of-pocket payment

HF.4 Rest of the world financing schemes (non-resident)

HP.1 Hospitals

HP.2 Residential long-term care facilities

HP.3 Providers of ambulatory health care

HP.4 Providers of ancillary services

HP.5 Retailers and other providers of medical goods

HP.6 Providers of preventive care

HP.7
Providers of health care system administration and 

financing

HP.8 Rest of the economy

Reporting items:

HC.RI.1
Total pharmaceutical expenditure 

(TPE)

HC.RI.2
Traditional, Complementary and 

Alternative Medicines 

Health care related items:

HCR.1 Long-term care (social)

HCR.2
Health promotion with multi-sectoral 

approach



Pārklājums un robežlīniju gadījumi 
funkcionālajā klasifikācijā
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Veselība

Sociālā aprūpe

SPA, labsajūtas un 
kosmētiskie 
pakalpojumi 

Mazum-
tirdzniecība

Mājas aprūpe
Veselība un 

drošība 
darbā

Pabalsti 
un valsts 
atbalsts

Sporta 
aktivitātes 

un 
rekreācija 



Pārklājums un robežlīniju gadījumi 
pakalpojumu sniedzēju klasifikācijā
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Veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
sniedzēji

Sociālās aprūpes 
pakalpojumu 

sniedzēji

Pakalpojumu 
sniedzēji, kuriem 
veselības aprūpes 
pakalpojumi nav
galvenais darbības 

veids

Mājsaimniecības 
kā pakalpojumu 

sniedzēji

Apvienotie 
pakalpojumu 

sniedzēji



Datu avoti

1. CSP ISDAVS datu sistēma 

2. CSP reģistra dati un Nacionālo kontu informācija par veselības 

apdrošināšanas datiem un nevalstisko organizāciju aktivitātēm

3. Nacionālā veselības dienesta datu bāzes

4. Zāļu valsts aģentūra

5. LV Labklājības ministrijas kopsavilkumi

6. Valsts ieņēmuma dienesta dati

7. Slimību profilakses un kontroles centra dati

8. Valsts institūciju ikgadējie ziņojumi un informācija no mājas 

lapām
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Pamatprincipi un pieeja datu 
apkopošanā
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• Latvijas iedzīvotāju (rezidentu) izdevumi

• Galapatēriņa izdevumi 

• Datu apkopošanā galvenokārt tiek izmantota t.s. pieeja «No apakšas uz augšu» 

(bottom-up)

• Pamatā tiek veidots un katru gadu aktualizēts vienots (VI, SPKC, NVD un CSP) 

pakalpojumu sniedzēju saraksts HP (~ 4179 vienības),

• Informācija tiek piekārtota katram pakalpojuma sniedzējam, neatkarīgi no 

īpašuma formas, finansējuma vai komercdarbības formas

• Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju ienākumi ir kāda izdevumi

• Privātos izdevumus HF3 aprēķina pēc atlikušās vērtības principa (residual value)

• No uzņēmuma apgrozījuma tiek atņemti vispārējās valdības izdevumi

• Tālāk aprēķinu ceļā tiek no privātajiem izdevumiem atņemti veselības brīvprātīgās 

apdrošināšanas izdevumi, darba devēja izdevumi, attaisnotie izdevumi.

• Privātie izdevumi tālāk sadalīti: mājsaimniecību izdevumi un līdzmaksājumi vai 

izmaksu dalīšana ar trešo personu maksātājiem (cost-sharing)



Izdevumi veselības aprūpei no IKP (%) un veselības 
aprūpes izdevumi (mlj, Euro), sadalījumā pa 

finansēšanas shēmām
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Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā 
pa finansēšanas shēmām 2020.gadā
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64%

4%

32%

Vispārējās valdības

shēmas

Brīvprātīgās veselības

aprūpes maksājumu

shēmas

Mājsaimniecību

maksājumi

2 193.5 mlj. 

Euro



Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā 
pa pakalpojumu veidiem 2020.gadā
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49%

3%

5%

12%

26%

3% 2%

Ārstniecības pakalpojumi

Rehabilitācijas pakalpojumi

Ilglaicīgā veselības aprūpe

Veselības aprūpes

palīgdienestu pakalpojumi

Medikamentu un medicīnas

preču nodrošinājums

Sabiedrības veselības

pakalpojumi

Veselības aprūpes pārvalde

un veselības apdrošināšana

2 193.5 mlj

Euro



Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā pa 
pakalpojumu veidiem 

2014, 2019 un 2020.gadā, %
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2014

2019

2020

Ārstniecības pakalpojumi

Rehabilitācijas pakalpojumi

Ilglaicīgā veselības aprūpe

Veselības aprūpes palīgdienestu pakalpojumi

Medikamentu un medicīnas preču nodrošinājums

Sabiedrības veselības pakalpojumi

Veselības aprūpes pārvalde un veselības apdrošināšana



Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā 
pa pakalpojumu veidiem un finanšu 

shēmām 
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721.3

293.5

35.2 18.7

100.6

12.1

236.8

20.3

217.2

352.0

65.4

2.518.6 0.0

Vispārējās valdības shēmas Mājsaimniecību maksājumi

Milj.Euro

Ārstniecības pakalpojumi

Rehabilitācijas pakalpojumi

Ilglaicīgā veselības aprūpe

Veselības aprūpes palīgdienestu pakalpojumi

Medikamentu un medicīnas preču nodrošinājums

Sabiedrības veselības pakalpojumi

Veselības aprūpes pārvalde un veselības apdrošināšana



Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sadalījums pa finanšu shēmu veidiem
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Visas finansiālās shēmas

Vispārējās valdības shēmas

Mājsaimniecību maksājumi

primārās aprūpes (ģimenes ārstu, pediatru vai internistu) pakalpojumi

Zobārstniecības pakalpojumi

Mājas aprūpes ārstniecības pakalpojumi

Preventīvie pakalpojumi (imunizācija, profilaktiskās apskates)
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35%

3%

25%

9%

25%

2% 1% Slimnīcas

Aprūpes iestādes

Ambulatoro pakalpojumu sniedzēji

Medicīnas palīgpakalpojumu sniedzēji

Aptiekas un medicīnas preču
mazumtirgotāji

Sabiedrības veselības un preventīvo
pakalpojumu sniedzēji

Veselības nozares administrēšanas un
finanšēšanas pakalpojumu sniedzēji

Pārējie veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēji, kuriem
veselības aprūpe nav galvenā nozare

2 193.5 mlj
Euro

Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā 
pa pakalpojumu sniedzēju veidiem 

2020.gadā



Veselības aprūpes izdevumi sadalījumā 
pēc pakalpojuma veida un pakalpojumu 

sniedzēja
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585.1

61.1

112.6

234.6

Milj. Euro

Daudzprofilu slimnīcas

Psihiatriskās un narkoloģiskās slimnīcas

Specializētās slimnīcas

Ambulatorās aprūpes veselības centri

0% 50% 100%

Daudzprofilu slimnīcas

Psihiatriskās un
narkoloģiskās slimnīcas

Specializētās slimnīcas

Ambulatorās aprūpes
veselības centri

Stacionārie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi

Dienas stacionāru ārstniecības un rehabilitācijas

pakalpojumi

Ambulatorā aprūpe, ieskaitot laboratoriju pakalpojumus

Ilglaicīgā veselības aprūpe

Pārējie pakalpojumi



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?
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