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Šogad apdrošinātāji valstij par negadījumos cietušo personu
ārstēšanu atlīdzinājuši ap pus miljonu latu
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem,
šogad apdrošinātāji Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai (VOAVA) par
ceļu satiksmes negadījumos cietušo ārstēšanu atlīdzinājuši ap pusmiljonu latu izdoto
valsts budžeta līdzekļu, kas ir par 71 tūkst.latu jeb 17% vairāk, salīdzinot ar pērno
gadu.
Šos zaudējumus apdrošinātāji valstij atmaksā saskaņā ar MK noteikumos
noteikto kārtību – respektīvi, pēc minēto valsts institūciju pieprasījuma konkrētajam
negadījuma izraisījušā transportlīdzekļa apdrošinātājam.
Baiba Gribuste, LTAB valdes priekšsēdētāja vietniece: „Šogad zaudējumu
kompensēšana valstij veido apmēram 25% no kopējām personai nodarīto zaudējumu
atlīdzībām, veidojot otru nozīmīgāko izmaksu daļu. Tās galvenokārt veido izdevumi par
sniegto neatliekamo palīdzību negadījumā cietušajiem, ārstēšanos stacionāros un
rehabilitāciju.
Apdrošinātāji atlīdzina zaudējumus ne tikai pašām ceļu satiksmes negadījumos
cietušajām personām, bet arī valsts un pašvaldību institūcijām budžeta izlietotos līdzekļus,
nodrošinot cietušās personas ar ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī tehnisko palīglīdzekļu,
pensiju un pabalstu izmaksas. Likumdošana paredz arī atlīdzināt tos valsts vai pašvaldību
izlietotos līdzekļus, kas tiek izmaksāti pensijās un pabalstos saistībā ar cietušās personas nāvi.
Šogad vidējā izmaksātā atlīdzība VOAVA veido 401 latu.
B. Gribuste, LTAB valdes priekšsēdētāja vietniece: „Augstā inflācija ietekmējusi arī
medicīnas pakalpojumu izcenojumus, kas pēdējo gadu laikā ir pietiekami strauji
palielinājušies. Tā ietekmē pieauga arī atlīdzību izmaksas VOAVA. Prognozējams, ka
nākamgad šīs izmaksas turpinās pieaugt, ņemot vērā paredzamās izmaiņas budžetā
ārstniecības iestādēm, kā arī medicīnisko pakalpojumu un medikamentu cenu pieaugumu.”
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 par valsts budžeta un pašvaldību
budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju,
tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas, šos līdzekļus apdrošinātājs vai arī
LTAB (ja zaudējumi tiek atlīdzināti no Garantijas fonda) atlīdzina valsts budžetam saskaņā ar
VOAVA, VSAA un citu valsts vai pašvaldību institūciju iesniegumu un tam pievienotajiem
dokumentiem, kas norādīti MK noteikumos.
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