VESELĪBAS APRŪPES ATBALSTA PIEŠĶIRAMAIS APMĒRS, ATBILSTOŠI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM

NR.46 "DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS MATERIĀLAIS ATBALSTS MAZAIZSARGĀTAJĀM PERSONĀM"
ATBALSTS VESELĪBAS APRŪPES IZDEVUMU SEGŠANAI UN KOMPENSĒŠANAI IR TIESĪBAS SAŅEMT ŠĀDĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM, ŠĀDĀ APMĒRĀ:
Kategorija
Pensijas vecuma persona/persona ar invaliditāti

•
•

Ar tuberkulozi slimām personām ārstniecības kursa laikā

•
•
•

Atbalsts, tā apmērs
Pacienta iemaksas izdevumu segšana – līdz 4 dienām LR reģistrētas un -pielikumā
minētas ārstniecības iestādē
Pacienta iemaksas izdevumu segšana – līdz četrām dienām stacionārā un 15.00 euro
citiem izdevumiem diennakts stacionārā
Ceļa izdevumu kompensēšanai uz ārtsniec’\ibas iestādi un atpakaļ- 100% apmērā
Bezmaksas pusdienas piecas dienas nedēļā,vienu reizi dienā
Piena produkti 1,42 euro apmērā nedēļā

Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem: veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;medikamentu, kuriem piemēro samazināto
pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;zobārstniecības/stomatoloģijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas
izdevumu kompensēšanai;izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista; ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai klientiem, kuriem nepieciešama
hemodialīzes procedūra;medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes
izdevumu kompensēšanai;plānveida operācijas izmaksu segšanai;speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam bērniem ar dzirdes
invaliditāti (gadījumā, ja šādu palīglīdzekļu iegādi un remontu neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem).
ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar
funkcionāliem traucējumiem

140,00 euro apmērā kalendārajā gadā

ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar
invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem

200,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar
funkcionāliem traucējumiem

persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā"
statuss

līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;

smagi slima guļoša persona ar spināliem bojājumiem, ar I vai II
invaliditātes grupu

līdz 215,00 euro kalendārajā gadā

personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras saskaņā ar
sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas
ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns –
bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai

līdz 100,00 euro kalendārajā gadā

atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās
indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi
nepārsniedz 320,00 euro mēnesī
Ļeņingradas blokādes dalībnieki veselības apdrošināšanas polises iegādes
izdevumu kompensēšanai;
ikviena ģimene (persona), kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti
tiesīga saņemt atbalstu vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar
to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam

līdz 120,00 euro apmērā

ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt
atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai
kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt
steidzamības kārtā – (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai

līdz 175,00 euro apmērā kalendārajā gadā

līdz 200.00 euro kalendārā gadā
līdz 200.00 euro kalendārajā gadā

VESELĪBAS APRŪPES PABALSTA1 PIEŠĶIRAMAIS APMĒRS
VESELĪBAS APRŪPES PABALSTS ATBILSTOŠI DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES 08.12.2016. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.47
"DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PABALSTI"
VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU IR TIESĪBAS SAŅEMT ŠĀDĀM ĢIMENĒM, ŠĀDĀ APMĒRĀ KALENDĀRĀ GADĀ:
Aizgādībā vai
aprūpē:

TĢS pabalsta
apmērs

Veselības aprūpes pabalstu piešķir pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, atsevišķi
dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts MĢS

nav bērnu

līdz 115,00 euro;

Ienākumu līmenis

trīs vai vairāk
bērnu

līdz 145,00 euro

viens
bērns,kuram
nepieciešams
ortodonta
pakalpojums
papildus
veselības
aprūpes
pabalstam

līdz 145,00 euro

līdz 150,00 euro piecu
kalendāro gadu
periodā katrai personai,
kurai nepieciešama
zobu protezēšana

Apzīmējumi:
TĢS -Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
MĢS – Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs

Visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensijas vecuma personas un/vai
personas ar invaliditāti

atsevišķi dzīvojošai personai ar
invaliditāti vai atsevišķi
dzīvojošai pensijas vecuma
personai

nepārsniedz
200,00 euro mēnesī

līdz 90,00 euro katram ģimenes
loceklim

līdz 130,00 euro;

ir no 200,01 līdz
255,00 euro mēnesī

līdz 75,00 euro katram ģimenes
loceklim

līdz 115,00 euro

ir no 255,01 līdz
295,00 euro mēnesī

līdz 60,00 euro katram ģimenes
loceklim

līdz 100,00

pārsniedz 295,00 euro
mēnesī

Ps = 100 – (Ie – 295), kur
Ps – samazināta pabalsta apmērs; Ie
– vidējie ienākumi pēdējo triju
mēnešu laikā.

Saskaņā ar SN nr.47 43.punktu: “Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai; medikamentu,
kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;autiņbiksīšu iegādes
izdevumu kompensēšanai;vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu
atkarība;izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista; medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;pacienta iemaksu kompensēšanai;pacienta līdzmaksājumu par
operācijām kompensēšanai..
2 SN Nr.47 2.3.apakšpunkts: “atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un nav stājusies laulībā”
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