IZDEVUMU ATMAKSA
par Valgas slimnīcā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Kas var pieteikties uz izdevumu atmaksu?




persona, kas ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumu Valgas slimnīcā,
persona, kas par saņemto pakalpojumu ir norēķinājusies ar saviem līdzekļiem,
personai ir tiesības saņemt no Latvijas valsts budžeta apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus, un tā nav uzskatāma par apdrošinātu citas sociālā
nodrošinājuma sistēmas ietvaros.

Kādi dokumenti jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā?







iesniegums, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa
numurs vai elektroniskā pasta adrese, personas norēķinu konta rekvizīti; valsts, kurā
veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti; apraksts par veselības aprūpes
pakalpojuma saņemšanas iemeslu Valgas slimnīcā, un kurš ietver apliecinājumu, ka
persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas sociālā nodrošinājuma sistēmas
ietvaros;
maksājumu apliecinošs/i dokuments/i, pēc kuriem iespējams identificēt
pakalpojuma saņēmēju;
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izsniegti dokuments/i, kuros ir
norādīti veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti; veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas laikposms; personai sniegto veselības aprūpes
pakalpojumu cenas par katru pakalpojumu atsevišķi, par sniegto veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksas veikšanu;
recepti vai ģimenes ārsta vai speciālista izsniegtu nosūtījums (ja pacients
vērsies pie kāda no tiešās pieejamības speciālistiem, nosūtījums nav nepieciešams).

Kā var iesniegt dokumentus?
Klātienē – personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas
centrā, Rīgā, Cēsu ielā 31, vai Vidzemes teritoriālajā nodaļā, Smiltenē, Pils ielā 6;
 Pa pastu – nosūtot iesniegumu Nacionālajam veselības dienestam pa pastu;
 Elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz epastu nvd@vmnvd.gov.lv
 Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".



Kā iesniegt dokumentus portālā www.latvija.lv?











pirms iesniegšanas portālā, nepieciešams ieskenēt visus dokumentus;
portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Iesniegums
iestādei": https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
autentificēties portālā;
izvēlēties iestādi "Nacionālais veselības dienests";
kā virsrakstu norādīt: Izdevumu atmaksa Valgā;
iesnieguma saturs: Lūdzu apmaksāt manus izdevumus par veselības aprūpi Valgā
iesnieguma tips: lūgums
sadaļā “Datnes” pievieno iepriekš ieskenēto dokumentāciju;
lūdzam norāda pilnīgu kontaktinformāciju - adresi, telefonu, e-pastu;
persona izvēlas, kā saņemt atbildi par NVD pieņemto lēmumu: pa pastu, e-pastā.

Cik ilgā laikā iesniegums tiks izskatīts?
Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, Nacionālais veselības dienests sniedz atbildi uz
personas iesniegumu 30 dienu laikā. Ja iesnieguma izskatīšanai ir nepieciešama papildus
informācija, tad 30 dienu laikā tiks nosūtīs lēmums par termiņa pagarināšanu.
Kāda summa man tiks atlīdzināta?
Nacionālais veselības dienests atlīdzinās izdevumus par Valgā saņemtajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem, ņemot vērā Latvijas tarifus.
Speciālista vizīte Valgas slimnīcā maksā 28.78 EUR
(23.37 EUR par konsultāciju un 5 EUR kā pacienta līdzmaksājums).
Summa var būt lielāka, ja ārsts konsultācijas laikā ir veicis kādas papildus manipulācijas.
Atmaksājamā summa būs no 10.49 EUR līdz 20.70 EUR, atkarībā no ārsta specialitātes.
Atmaksas summa par veiktajām manipulācijām tiks aprēķināta pēc Latvijas tarifiem.
* Pacienta līdzmaksājumu (4 EUR) kompensē tikai no līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām.

