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SLIMOKASESLATVIJĀ NO 1920. LĪDZ 1934. GADAM

Slimokasu veidošanās ir nesaraujami saistīta ar sociālās

nodrošināšanas sistēmas attīstību, pirmām kārtām apdrošināšanu

slimības gadījumos, kas uzskatāma par sociālās apdrošināšanas

vissvarīgāko nozari un katras apdrošināšanas sistēmas pamatu.

Sākotnēji (18. un 19. gs.) apdrošināšana slimības gadījumos bija

brīvprātīga un darbojās pēc pašpalīdzības principa, bez sabiedrības

un valsts tiešas līdzdalības. Tikai vēlāk - 19. gadsimta otrajā

pusē, mainoties sociālekonomiskajiem apstākļiem un strādnieku

kustības ietekmē, radās strādnieku obligātā apdrošināšana slimības

gadījumos. Pinnās slimokases izveidojās Vācijā, kad 1883. gada

15. jūnijā O. Bismarks izdeva apdrošināšanas likumu pret

slimībām'

Latvijā obligāta strādnieku apdrošināšana slimības gadījumos tika

ieviesta ar Krievijas cara Nikolaja II 1912. gada 23. jūnija

likumu? Lai gan cariskās Krievijas likums bija visai reakcionārs.

jo slimokasu pārvalde, medicīniskās palīdzības sniegšana un

organizēšana bija uzņēmumu īpašnieku rokās (t.s. fabriku

medicīna) un slimokases tika dibinātas tikai atsevišķās darba

vietās (visneizdevīgākais slimokasu tips). Latvijā 1914.gada

jūnijā darbojās 79 slimokases ar 80500 dalībniekiem? Taču

Pirmais pasaules karš slimokasu darbību pārtrauca.

Latvijā slimokases atsāka darboties tikai pēc Latvijas valstiskās

neatkarības iegūšanas, kad 1920. gada 15. decembrī Satversmes

Sapulces plenārsēdē prezidents Jānis Čakste apstiprināja
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pārgrozījumus un papildinājumus likumam par strādnieku

nodrošināšanu slimības gadījumos" Šī likuma pamats bija Krievijas

Kerenska pagaidu valdības 1917. gada 25. jūlijā pieņemtie

pārgrozījumi un papildinājumi 1912. gada 23. jūnija noteikumiem

par strādnieku nodrošināšanu slimības gadijumoss (Krievijas

rūpniecības darba likuma 257.-371 . panti).

1920. gada 15. decembra likums, kas stājās spēkā |92|. gada l.

janvārī un paredzēja slimokasu sistēmas attīstību Latvijā, bija

pinnais nozīmīgākais Latvijas Republikas sociālais likums. Kā

viens no svarīgākajiem jaunievedumiem šajā likumā bija valsts

piemaksu ieviešana, kas ievērojami palielināja slimokasu

līdzekļus un deva kasēm iespēju attīstīt plašāku darbību

ārstēšanas un pabalstu izmaksas laukā.

Slimokases Latvijā kļuva par sabiedriski saimnieciskām

apdrošināšanas organizācijām ar juridiskas personas tiesībām,

kurās bija nodrošināti visi algotie darbinieki (valsts, pašvaldīou

vai privātās iestādēs), izņemot laukstrādniekus, tālbraucējus

jūmiekus un aktīvā kara dienestā esošās personas, bez dzimuma

un vecuma atšķirības.

Saskaņā ar 1920. gada likumu par strādnieku nodrošināšanu

slimības gadījumos, slimokasu uzdevums bija sniegt ārsta

palīdzību un naudas pabalstu slimokasē apvienotiem kases

dalībniekiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Palīdzība

ģimenes locekļiem bija slimokasu pakārtots uzdevums, par

kura izpildīšanas kārtību lēma pati slimokase. Tomēr jāatzīmē,

ka palīdzības sniegšanu ģimenes locekļiem uzņēmās visas

Latvijas slimokases, tikai sniedzamās palīdzības apmēri un

kārtība bija dažādi.

Pamatojoties uz statūtiem, savu mērķu sasniegšanai slimokases

varēja l) ien'kot pirmās palīdzības punktus, ambulances,

slimnīcas un dažāda veida ārstniecības iestādes, aptiekas, siles.

Ä

Valdības Vēstnesis. - 1920. - 24. dec.
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Treimanis J. Slimo apdrošināšana Latvijā. - R., 1926. 261. lpp.
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pirtis, peldētavas, bērnu kolonijas utt.; 2) stāties līguma attiecībās

ar pašvaldības, valsts un sabiedriskām, kā arī privātām iestādēm,

saimniecībām un uzņēmumiem, slimokasēm, ārstiem utt.; 3)

sarīkot publiskas sapulces, lekcijas, disputus, apspriedes un

izstādes par jautājumiem, kas ietilpst kases darbības laukā vai

saistītas ar to (sociālā apdrošināšana, higiēna, medicīna, darba

aizsardzība); 4) izdot periodiskus un citus izdevumus par

jautājumiem, kas minēti iepriekšējā punktā; 5) piedalīties ar

saviem priekšstāvjiem visāda veida kongrcsos. apspriedēs u.tml.

gan Latvijā, gan ārzemēs, ja tajos apspriež 4. punktā minētos

jautājumus; 6) izstrādāt anketas; 7) organizēt periodiskus vai

pastāvīgus kursus strādnieku apdrošināšanas darbinieku sagatavošanai;

8) kopā ar citām slimokasēm organizēt savstarpējas apdrošināšanas

biedrības un citāda veida apvienības; 9) organizēt un atbalstīt

visus citus pasākumus, kas nav ar likumu aizliegti un kuri sekmē

sociālās apdrošināšanas attīstību.

Slimokases Latvijā 20. gados strauji attīstījās un pilnveidojās,

aptverot arvien lielāku daļu strādājošo un Latvijas iedzīvotāju

vispār. Tā, piemēram. |920. gadā Latvijā darbojās 4 slimokases ar

5648 dalībniekiem, 1921. gadā - jau 19 kases ar 33042

dalībniekiem, bet 1930.gadā Latvijā bija 40 slimokases ar

179636 dalībniekiem, bet kopā ar ģimenes locekļiem apdrošināto

skaits Latvijā 1930. gadā bija 288 717.

Apdrošināto skaits strauji auga Rīgas slimokasēs: no 87 938

apdrošinātām personām 1922. gadā (19,8% no Rīgas iedzīvotāju

skaita) līdz 183 424

rīdziniekiem)?

20. gadu vidū un otrajā pusē slimokasu organizācijas posmam

noslēdzoties un slimokasu darbībai pakāpeniski attīstoties, dažādu

iemeslu dēļ (galvenokārt, slimokasu organizatorisko trūkumu dēļ)

nobrieda nepieciešamība pēc slimokasu reorganizācijas to

darbības tālākai veicināšanai un uzlabošanai. Slimokasu

reorganizācija ieguva plašu politisku nozīmi, jo par slimokasēm

° Jablonskis A. Slimo apdrošināšana Rīgā // Rīga kā Latvijas

galvaspilsēta. - R., 1932. - 549. lpp.
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jau no to dibināšanas laika (|920. gada) aktīvi iestājās Latvijas

vecākā politiskā partija - LSDSP. Jāatzīmē, ka 1921. gada jūnijā

Satversmes Sapulcē no sociāldemokrātu frakcijas (57 deputāti)

ideoloģisku nesaskaņu dēļ izstājās l7 deputāti ar Marģeru

Skujenieku priekšgalā, nodibinot sociāldemokrātu mazinieku

frakciju, kas kļuva par patstāvīgu partiju. Vislielākās

domstarpības slimokasu jautājumā 20. gados bija vērojamas tieši

starp šīm divām sociāldemokrātu partijām - maziniekiem un

LSDSP, kura bija kreisāk noskaņota, tādēļ 20. gadu presē bieži

LSDSP biedri saukti par kreisajiem sociāldemokrātiem.

Pakāpeniski tiešām sociāldemokrāti nostiprināja savas pozīcijas

slimokasēs (to pārvaldēs) un Latvijas slimokasu savienībā,

pārvēršot tās daļēji par savas partijas uzņēmumiem un aģitācijas

centriemĪ

Slimo apdrošināšanas politika arvien izteiktāk nodalījās

“sociälistiskajä” un “pilsoniskajä”. Jāatzīmē, ka 20. gadu vidū

presē nereti tika aizrādīts, ka stingri jāuzstājas pret slimokasu

izmantošanu politiskiem mērķiem un likumdošanas kārtībā

jāpanāk slimokasu neitralizācija apolitiskai darbībai.

20. gadu otrajā pusē politiski aktivizējās t.s. kreisie arodnieki

(faktiski - legāli komunisti), kuri |929. gadā sāka jau atklāti

prasīt slimokasu revolucionizēšanu.” Latvijas slimokasu savienības

9. kongresā (1929. gada jūnijā) - pirms slimokasu reorganizācijas
—— politiskā pārstāvniecība bija šāda: sociāldemokrāti - 48%,

kreisie arodnieki - 21%, pilsoņi - 24%, mazinieki -
в%.° Kā

redzams, slimokases arvien vairāk socializējās par labu kreisajam

virzienarn, kas nepatika demokrātiskajiem spēkiem un pilsoniskajai

valdībai.

Pieaugot vispārējai neapmierinātība ar sociāldemokrātu politisko
darbību un saimniekošanas nepilnībām slimokasēs, to

"
Агат н. Diktatūra slimo kases // Latvis. - 1929. -3. mans.

"
J. Baloža nma IV sesijas 2. sēdē 1929. g. 25. okt. // LR ш Saeimas

stenogrammas. - 1929. - 195. sl.
°

J. Breikša runa IV sesijas 2. sēdē 1929. g. 2s. okt. // Turpat. - 196.

sl.
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reorganizācija kļuva par reālu nepieciešamību. Slirnokasu

reorganizāciju 1929. un 1930. gadā realizēja Hugo Celmiņa valdība.

1929. gada 15. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika pieņemti

pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par strādnieku un citu

algoto darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos. Šos

slimokasu likuma grozījumus valdība izdeva 1929. gada 17. oktobrī

Satversmes 81. panta kārtībā.” Sociāldemokrāti ar slimokasu

reorganizāciju bija ļoti neapmierināti un kā atbildi uz šī likuma

publicēšanu kopā ar Latvijas arodbiedrību centrālbiroju 1929.

gada 18. oktobrī sarīkoja ģenerālstreiku", kam bija politisks
raksturs. Pēc Tautas Labklājības ministrijas datiem Rīgā

streikojošo strādnieku skaits bija 21000, ti., ne vairāk kā 40% no

strādnieku kopskaita.” Visā valstī streikojošo strādnieku skaits

nepārsniedza 20%.

Cīņu pret slimokasu likumu sociāldemokrāti turpināja 1930.gadā.
1930. gada 6. aprīlī Rīgā notika masu demonstrācija un plašs

protesta mītiņš, kurā piedalījās apmēram 10000 personu.”
Jāatzīmē, ka LSDSP cīņai pret reorganizāciju slimokasēs bija

pielietojusi dažādus līdzekļus - uzstāšanos Saeimā, protestu

sapulces, demonstrācijas un politisko streiku.

1930. gada 17. jūnijā tika sasaukta Saeimas ārkārtas sesija, kura

18.jūnijā beidzās bez panākumiem, jo likums par slimokasēm tika

noņemts no dienas kārtības, galvenokārt sociāldemokrātu un

komunistu obstrukciju dēļ. Saeimas sociāldemokrātu frakcija
1930. gada 28. jūnijā iesniedza pieprasījumu sasaukt vēl vienu

ārkārtas Saeimas sesiju, kuras dienas kārtībā bija paredzēti tikai

slimokasu jautājumi'

ю
Valdibas Vēstnesris. - 1929. - 17. okt.

" Latvis. - 1929._ 16. okL; 17.0kt.; 13. okt.
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Turpat. - 20. okt.
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Treimanis J. Sociālā politika un arodbiedrības // Darba Tiesības. -

1930. Nr.4. - 105.-112. |рр.
"

Treimanis J. Satversmes 81. pants kā varas politikas ierocis // Darba

Tiesības. - 1930.- Nr.6. - 175. lpp.
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Ārkārtas sesija sanāca 1930. gada 4. jūlijā. Tajā ministru

prezidents H. Celmiņš nolasīja valdības paskaidrojumus attiecībā

uz slimokasu likumu.”

Taču paši sociāldemokrāti (F. Cielēns) atzina, ka Saeimā

jautājums par slimokasēm netiks atrisināts”, līdz ar to likums tika

noņemts no dienas kārtības un sesija slēgta.

Pēc Saeimas ārkārtas sesijas slēgšanas valdība 1930. gada 10.

jūlijā izdeva slimokasu likumu 81. panta kārtībā”, ar kuru |920.

gada 15. decembrī izdotie un |922. gada 14. janvārī papildinātie

noteikumi par strādnieku un citu algoto darbinieku nodrošināšanu

slimības gadījumos līdz ar vēlākiem pārgrozījumiem tika atcelti.

Jaunajos noteikumos par slimokasēm bija šādas nodaļas:

vispārējie nosacījumi ( 1.-9. p.), slimokasu iekārta (10.-34. p.),

ārstnieciskā palīdzība (35.-42. p.), naudas pabalsti (43.-61. p.),

slimokasu līdzekļi (62.-81.p.) un slimokasu pārvalde (82.-

105. p.).

Bütiskäkäs pārmaiņas, salīdzinot ar 1920. gada likumu, šajos

noteikumos bija paredzētas slimokasu pārvaldē, iesaistot tajā

darba devēju pārstāvjus. No vienas puses, darba devēju

iekļūšanu slimokasu pārvaldes orgānos likvidēja kasu dalībnieku

pašpārvaldi, bet no otras - organizēja pārvaldes darbību.

Jāatzīmē, ka līdz 1930. gadam Latvijā slimokases pārvaldīja

pilnsapulce, valde un revīzijas komisija, kuru locekļus ievēlēja

no kases dalībnieku vidus, bet darba devējiem bija tiesības

izraudzīt vienu revīzijas komisijas locekli. Pēc 1930. gada

slimokasu reorganizācijas darbojās minētie trīs pārvaldes orgāni,

turklāt tajos ietilpa gan kases dalībnieku, gan darba devēju

pārstāvji. Pirmo bija vairāk pilnā sapulcē par desmit, bet valdē

un revīzijas komisijā - par vienu, tātad apdrošināto

pārstāvniecība tomēr bija lielāka.

"
Treimanis J. Slimo kasu darbībā sācies jauns posms // Turpat. -

Nr.7.
- 209. lpp.

"
LR ш Saeimas stenogrammas. 1930. - 329. sl.

"
Valcūbas Vēstnesis. - 1930. -п. jūl.
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Nākošās nozīmīgākās pānnaiņas 1930. gada likumā bija

slimokasu sniegtās materiālās palīdzības jomā. Vadoties pēc

lietderības principa (proti: lai slimokasu dalībnieki nebūtu

ieinteresēti pēc iespējas ilgāk slimot), tika samazināta augstākā

naudas pabalsta norma no 100% uz 90% un zemākā - no 66% un

60% no pilnas algas apmēra, kā arī tika nosacītas dalībnieku

piemaksas par zālēm 15% apmērā no zāļu vērtības, tāpēc arī

slimokasu reforma tika vērtēta negatīvi.

Taču jāatzīmē arī uzlabojumi, kādus deva 1930. gada likums -

proti: ārstēšana tika uzlikta slimokasēm par obligātu pienākumu,

kā arī pagarināts līdzdalības laiks kasē pēc atlaišanas no darba

līdz 3 mēnešiem (līdz tam -
l mēnesis), ievērojami tika

paaugstināts apbedīšanas pabalsts kases dalībnieka nāves

gadījumā (līdz 50 dienu kārtējai algai), bet smagas saslimšanas

gadījumā kasēm tika dota tiesība izsniegt pabalstu līdz slimības

52. nedēļai.

Attiecībā uz valsts piemaksām jāatzīmē. ka, lai gan valdība sakarā

ar vecuma apdrošināšanas fonda izveidi bija paredzējusi to

samazināšanu uz pusi, līdz ar to samazinot slimokasu ienākumus

par 12,5% (t.i., l/8), tika noteikts, ka atskaitījumi šim fondam

izdarāmi pēc likuma par vecuma un invaliditātes apdrošināšanas

stāšanos spēkā. Tāpēc valsts piemaksas līdz 1933. gada maijam

palika iepriekšējā apmērā - 2% no dalībnieku algas.

Cenšoties panākt stabilāka slimokasu saimniecību, tūlīt pēc

"Noteikumu par slimo kasēm" pieņemšanas 1930. gada 11. jūlijā

Tautas Labklājības ministrija izdeva rīkojumu, ka 8 slimokases

(Rīgas sīkražotāju; Tirdzniecības darbinieku; Bauskas apvienotā

strādnieku un kalpotāju; Ludzas pilsētas un apriņķa skolotāju un

pašvaldības darbinieku; Valkas kopējā; Saldus kopējā;

Jaunjelgavas un apkārtnes kopējā; Jelgavas tirdzniecības un

rūpniecības darbinieku kopējā) no 1930. gada l. augusta

likvidējamas, pievienojot tās citām kasēm.” Diemžēl slimokasu

apvienošana bija viens no sāpīgākajiem reorganizācijas

jautājumiem, jo vislielāko neapmierinātību izrādīja pašas

'a Valdības Västnesalv. 1930. 12. jül.
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slimokases. Tā, piemēram, lielas domstarpības radās sakarā ar

Valkas kasi, kuru bija paredzēts pievienot Valmieras kopējai

slimokasei.” Valkas apriņķa valde lūdza ministriju to nelikvidēt,

bet vienīgi noteikt labvēlīgākas kases darbības rajona robežas!”

Tautas Labklājības ministrija ar 1930. gada 25. jūlija n'kojumu

amnestēja visas apvienojamās kases, izņemot Rīgas sīkražotāju,

Jaunjelgavas un Bauskas slimokasi.”

Pēc jaunā slimokasu likuma stāšanās spēkā Tautas Labklājības

ministrija ķērās pie slimokasu nonnālstatūtu izstrādāšanas,

pieaicinot arī slimokasu pārstāvjus (A. Jablonski, A. Ošiņu u.c.).

Jaunie slimokasu normālstatūti tika apstiprināti 1930. gada 12.

septembrī.” Uz to pamata 1930.gada novembrī notika kasu

pilnvamieku vēlēšanas, kurās pirmoreiz Latvijas valsts

pastāvēšanas laikā darba devēji vēlēja savus pārstāvjus

slimokasu pārvaldes orgānos, līdz ar to slimokasu darbībā sākās

jauns posms.”

Līdz 1930. gada novembrim Tautas Labklājības ministrija

pārreģistrēja visu slimokasu statūtus un 5. novembrī publicēja

slimokasu sarakstu.” Pavisam Latvijā 1930. gada beigās

pastāvēja 40 slimokases agrāko 42 vietā. Proti: kā jauna kase nāca

klāt Jūmieku slimokase (ar valdes mitekli Rīgā), bet pievienotas

citām kasēm Jaunjelgavas slimokase (Rīgas centrālai kopējai

slimokasei) un Bauskas slimokase (1. Jelgavas kasei). No

pastāvošām 40 kasēm 22 bija reģistrētas kā kopējās slimokases,

12 kā aroda slimokases, 2 kā atsevišķas slimokases vienai darba

vietai un 4 kā slimokases saskaņā ar noteikumu par slimokasēm 3.

panta nosacījumiem. 1930. gadā divu slimokasu - Latvijas

'9
LVVA. - 1653. r. -1. apr. - 338. 1. 16. lp.

ю
Turpat. - 27. lp.

z'
Juceklis slimokasu apvienošanā // Darba Tiesības. - 1930. - Nr.B. -

259. |рр.
п

Valdības Vēstnesis. - 1930. - 15. sept.
z’

Treimanis J. Slimo kasu novembris // Darba Tiesības. - 1930. -

Nr.ll. - 369. lpp.
2‘

Valdības Vēstnesis. - 1930. -5. nov.
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skolotāju slimokases (no kuras ministrija centās atdalīt Latgales

skolotājus, pievienojot tos Latgales skolotāju, pašvaldības un

sabiedrisko iestāžu darbinieku slimokasei) un Lauku darbinieku

slimokases darbības rajons aptvēra visu Latviju. Jāatzīmē, ka

Latgales rajonā darbojās trīs kases - Latgales kopējā. Latgales

dzelzceļnieku un Latgales skolotāju slimokase. Rīgā pastāvēja

pavisam 15 slimokases, to vidū 5 kopējās, 7 aroda, l atsevišķa un

2 uz noteikumu 3. panta pamata. Jelgavā 1930. gadā pastāvēja 3

un Liepājā arī 3 slimokases.

Saskaņā ar 1930. gada likumu atsevišķas slimokases dibināmas

darba vietai ar vismaz 500 dalībnieku, bet Rīgā, Liepājā un

Daugavpilī - 1000 dalībnieku. 30. gados Latvijā bija divas šāda

tipa kases: Līgatnes papīrfabrikas slimokase un Rīgas pilsētas

pašvaldības darbinieku slimokase. Aroda slimokasē bija jāietilpst

vismaz 1000, bet Rīgā, Liepājā, Daugavpilī - 2000 dalībniekiem.

Latvijā 30. gados bija |2 arodu slimokases, no kurām pusc

aptvēra Latviju, pārējās Rīgu vai Latgali. Kopējās slimokases

aptvēra kāda reģiona algoto darbaspēka. minimālais dalībnieku

skaits bija 1000, bet Rīgā, Liepājā un Daugavpilī - 3000. Dažas

no tām ar vienas pilsētas nosaukumu aptvēra arī kaimiņpilsētas.

turklāt, pastāvot kasu apvienošanas tendencei, reizēm dalījums

aroda un kopējās slimokasēs bija nosacīts.

1930. gadā slimokasēs apdrošināto personu vidējais skaits bija

288 717, no tām - 179 636 kases dalībnieki un 109 08l viņu

ģimenes locekļi. Lielākā slimokase Latvijā 1930. gadā (un 30.

gados vispār) bija Rīgas centrālā kopējā slimokase ar 47 798

dalībniekiem un 26 505 ģimenes locekļiem, bet vismazākā

Līgatnes papīrfabrikas slimokase - 1930.gadā vidēji 469

dalībnieki un 885 ģimenes locekļi.

Diemžēl 30. gadu sākumā slimokases smagi skāra saimnieciskā

krīze.” Slimokases vispirms samazinājās dalībnieku skaits. Līdz

1930. gada l. septembrim dalībnieku skaits pastāvīgi pieauga un

25
Treimanis J. Smaga krīze slimo kasēs, tās cēloņi un sekas // Darba

Tiesības. - 1932. - Nr.4. - 153x458. lpp.
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sasniedza 182284, to skaitā Rīgā 125472 un provincē 56812.26

Pēc 1930. gada l. septembra dalībnieku skaits sāka strauji

samazināties, kā to rāda šādi skaitļi, kas noteikti katra mēneša

pirmajā dienā";

šādi skaitļi,

No 1930. gada 1. septembra līdz |932. gada 1. febmārim

slimokasu dalībnieku skaits samazinājies par 40423 jeb 22,2%,

Rīgas slimokasēs par 26267 jeb 20,9% un provinces kasēs par

14156 jeb 24,9%. Tas ir visu slimokasu vidējais zaudējums, bet

bija kases, kur dalībnieku zaudējums bija daudz lielāks. Tā.

piemēram, Rīgas centrālās kopējās slimokases dalībnieku skaits

gada laikā samazinājās no 50 000 uz 32 000 jeb par 36%.

Visvairāk cieta tās slimokases, kurās bija apdrošināti rūpniecības

strādnieki, jo saimnieciskās krīzes dēļ daudzi zaudēja darbu.

Situāciju pasliktināja arī darba algas samazināšanās tendence

(apmēram par 20%)28, kas vistiešākā veidā samazināja slimokasu

ienākumus, jo iemaksas un piemaksas bija proporcionālas darba

algai. Tāpēc 1931. un 1932. gadā slimokases sašaurināja

palīdzības veidus un apmērus un nosacīja (resp. paaugstināja)
dažādas piemaksas gan ģimenes locekļiem, gan arī dalībniekiem.

Tas izpaudās dažādi - samazinot naudas pabalstus, ierobežojot

z‘
Treimanis J. Smga krīze slimo kasēs. tās cēloņi un sekas l/ Darba

Tiesības. - 1932. - Nr.4. - 153.-158. lpp.
27

Turp“
28

1930 septembris 125 472 56 812 182 284

1931 janvāris 120 771 53 132 173 903

1931 maijs 116666 53 069 169 735

1931 septembris 113 469 51 718 165 187

1931 decembris 109 590 48 425 158 015

1932 janvāris 102 475 46 188 148 663

1932 febmāris 99 205 42 656 141 861



speciālo ārstēšanu u.tml. Uzņēmumu bankrotu dēļ neienāca laba

daļa iemaksu un šos parādus slimokasēm vajadzēja norakstīt

zaudējumos (1930. gadā - 86 000 latu, 193 l. gadā - 162 000 latu,

1932. gadā - 75000 latu un 1933. gadā - 115000 iauto.”
Savukārt valsts parāda kopsumma 1931. gadā pārsniedza l

miljonu latu, kas stāvokli slimokasēs padarīja vēl smagāku.

Jāatzīmē, ka jautājums par valsts piemaksu neizsniegšanu

slimokasēm tika izskatīts Saeimā 1931. gada 10. jūlijā,” bet no

1933. gada 1. maija valsts piemaksas slimokasēm tika

samazinātas un noteiktas 1,5% apmērā no algas."

1933. gadā slimokasu dalībnieku kustībā` iestājās lūzums un

apdrošināto skaits palēnām sāka pieaugt. 1933. gadā slimokasu

dalībnieku vidējais skaits bija 149 722, t.i., lielāks par
8 745 (5‚9%)

salīdzinājumā ar 1934. gadu. Turpmāk, līdz ar saimniecisko

uzplaukumu, slimokasēs apdrošināto skaits diezgan strauji

turpināja augt. 1934. gadä vidējais slimokasu dalībnieku skaits

palielinājās par ll 954 jeb 8% (salīdzinot ar 1933. зады)”

Slimokasu līdzekļus veidoja” l) dalībnieku iemaksas, darbadevēju

iemaksas un piemaksas un valsts piemaksas; 2) kases mantas

ienākumi; 3) ziedojumi; 4) slimokasu valžu uzliktās soda naudas:

5) darba devēju soda naudas par kasei laikā neiemaksātām

summām; 6) neparedzēti ienākumi. Slimokases līdzekļus izlietoja

rīcības un rezerves kapitāla sastādīšanai un sevišķa fonda

uzkrāšanai abalstiem vecuma, nespēka un darba invaliditātes

gadījumā. Špā fonda izlietošanu noteica īpašs likums. Rīcības

kapitāls sastāvēja no 1) iemaksām un piemaksām, atskaitot no tām

noteiktu daļu rezerves kapitālam; 2) slimokases mantas

ienākumiem un 3) neparedzētiem ienākumiem. Slimokases tekošus

izdevumus sedza no rīcības kapitāla. Savukārt rezerves kapitāls

2°
Aizsilnieks A. Latvijas saimniecības vēsture: 1914.-1945.-

Stokholma. 1968. - 575. lpp.
3°

LRIII Saeimas stenogrammas: 9. sesija. - 1931. 1362.-1371. sl.

3' Valdības Vēstnesis. -
1933.

-
29. apr.

32
Kurševics H. Slimo kases 1934. gadā // Slimo Kasu Vēstnesis. -

1935.- Nr.3.
- 13.-33. lpp.

‘3
Noteikumipar slimo kasēm // Valdības Vēstnesis. - 1930. - 11. jūl.

2o’ 401
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sastāvēja no l) visu dalībnieku un darba devēju iemaksu un

piemaksu summas atskaitījumiem kases statūtos paredzētos

apmēros (5—10% šīs summas), 2) kases gada operāciju atlikumiem,

3) soda naudām un 4) ziedojumiem, kuru mērķis nebija norādīts.

Rezerves kapitālu izmantoja gadījumos, kad rīcības kapitāls bija

nepietiekams slimokasu izdevumu segšanai. Taču tas galvenokārt

bija slimokasu darbibas garants un tika izmantots līdzekļu

pavairošanai. Uzkrātais rezerves kapitāls sekmēja nekustamu

īpašumu iegūšanu u.tml.

Slimokasu lietas pārzināja kases pilnsapulce un tās valde. Pēc

1930. gada likuma kases pilnsapulce atkarūaā no kases dalībnieku

skaita sastāvēja no 50 līdz 130 pilnvamiekiem. Tā, piemēram,

kasēs līdz 5000 dalībnieku - no 70 dalībnieku un 60 darba devēju

pilnvamiekiem. Kases dalībnieku pilnvarniekus, aizklāti balsojot,

izvēlēja uz tn'm gadiem no sava vidus kases dalībnieki, kas bija

vecāki par l8 gadiem, pēc proporcionālās vēlēšanu sistēmas

statūtos noteiktā kārtībā. Darba vietu īpašnieku pilnvamiekus

izvēlēja tādā pašā veidā kasei pievienoto darba vietu īpašnieki.

Pilnsapulce izšķīra jautājumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

Jautājumus par slimokases statūtu pārgrozīšanu, tās likvidēšanu vai

valdes locekļu atcelšanu no amata varēja izšķirt ar ne mazāk kā 2/3

balsu vairākumu. Kases pilnas sapulces pārziņā bija: l) noteikt

revīzijas komisijas darbības kārtību, 2) pārbaudīt un apstiprināt

kases gada pārskatu un budžetu, 3) izšķirt kases dalībnieku un

darba devēju sūdzības par valdes darbūau, 4) izšķirt jautājumus,

kurus ierosina kases valde vai pilnvamieki, 5) jautājumi par

slimokases statūtu pārgrozīšanu un 6) jautājums par kases

likvidēšanu. Pilnu sapulču lēmumus varēja pārsūdzēt divu nedēlu

laikā gan kases dalībnieki, gan arī darba devēji Tautas Labklājības

ministrijā. Pilna sapulce ievēlēja valdi un revīzijas komisiju.

Valde nodrošināja slimokasu darbību, pabalstu izsniegšanu.

ārstnieciskās palīdzības sniegšanu, finansiālo darbību, sastādīja

slimokases gada pārskatu, pieņēma algotus tehniskos darbiniekus

u.tml. Revīzijas komisija kontrolēja slimokasu līdzekļu

izlietojuma u.tml. Slimokasu darbību kontrolēja un uzraudzīja
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atbilstoša nodaļa Tautas Labklājības ministrijas sastāvā, kas deva

atlaujas, apstiprinājumus un izšķīra strīdīgus jautājumus.

"Noteikumi par slimo kasēm" paredzēja, ka darbojas divas

slimokasu centrālās organizācijas: Rīgas slimokasu Starpbirojs un

Latvijas slimokasu savienība.

Rīgas slimokasu Starpbirojs, kura dibināšanatika ierosināta l Rīgas

slimokasu konferencē 1922. gada 15. oktobrī, nodarbojās galvenokārt

ar zāļu apgādāšanu slimokasēm un tajās apdrošinātām personām.

30. gados Starpbirojam piederēja 6 moderni ierīkotas aptiekas,

ķīmiski fannaceitiska laboratorija, vērtīgs nekustams īpašums un

glītas aptieku, laboratoriju un biroja iekārtas. Jāatzīmē, ka

1928. gada oktobrī Starpbirojs ieguva savā īpašumā nepabeigtu

jaunbūvi Ģertrūdes ielā 15/ 17, kur 1930. gada 15. martā tika atklāta

Galvenā aptieka līdz ar medikamentu noliktavu un laboratoriju."
Pēc |93|. gada 24. novembrī apstiprinātiem statūtiem Rīgas

slimokasu Starpbiroja mērķos ietilpa: l) vienādas un plānveidīgas

darbības ieviešana Rīgas slimokasēs, 2) slimokasu un nodrošināto

kasu dalībnieku interešu un tiesību aizstāvēšana "Noteikumu par

slimokasēm"un slimokasu statūtu robežās, 3) teorētisko un praktisko

sociālās apdrošināšanas jautājumu izstrādāšana un plašāka masu

infonnēšana par šiem jautājumiem, 4) medicīniskās palīdzības un

veselības kopšanas organizēšana Rīgas slimokasu dalībniekiem un

apgādājamiem ģimenes locekļiem, 5) juridiskas palīdzības sniegšana

Starpbirojā ietilpstošām slimokasēm un tajās nodrošinātām

personām.”

Latvijas slimokasu savienība (L.S.K.S.) pastāvēja no 1922. gada 2.

marta. Tā bija slimokasu apvienība plašāku uzdevumu veikšanai.

L.S.K.S. darbojās ārstnieciskās palīdzības jomā, uzņemoties

starpniecību speciāli ārstējamo ievietošanai īpašās ārstniecības

iestādēs un uzturot Saulkalnes sanatoriju Vaiņodē plaušu

tuberkulozes slirrmiekiem. L.S.K.S. izdeva rokasgrāmatas kasu

3“
Rīgas slimo kasu Starpbirojs savā namā// Darba Tiesības. - 1930. -

Nr.3.
-

90. lpp.
3’

Rīgas slimo kasu Starpbiroja 1934. gada darbības pārskats. - R.,

1935. - 54 lpp.
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dalībniekiem un ārstiem, kā arī apgādāja slimokases ar fonnulāriem

un grāmatām. Tā, piemēram, vairākkārtīgi tika izdota "Rokas

grāmata ārstiemÜ” ko bija sastādījusi slimokasu ārstu speciālistu

komisija. 1931. gadā tika izdota A. Kirhenšteina grāmata "Uzturs

kā spēka un veselības pamats" (3000 eksemplāru lielā metienā) un

"Rokas grāmata slimo kasu .statisti/gem" un tamlīdzīgi. L.S.K.S.

izdeva arī žurnālu "Darba Tiesības” (no 1922. līdz 1934. gadam),
kas iznāca katru mēnesi; tā atbildīgais redaktors no 1926. gada bija

Jūlijs Treimanis.

L.S.K.S. bija dalībniece Slimokasu un palīdzības biedrību

apvienībā (Slimokasu lntemacionālē) un piedalījās slimokasu

kongresos. Tā, piemēram, |930. gada 19.-22. oktobrī Drēzdenē

notika Slimokasu 4. starptautiskais kongress, kurā piedalījās 4

delegāti no Latvijas - J. Treimanis, E. Morics, A. Ozoliņš un

H. Авт.” Jāatzīmē, ka 1930. gadā lnternacionālē bija

pārstāvētas 18 valstis ar vairāk nekā 30 miljoniem apdrošināto.

Līdz 1934. gada 15. maijam L.S.K.S. pārvaldīja: pilna sapulce, ko

līdz 193l gadam sauca par kongresu (pēdējais L.S.K.S. 11.

kongress notika 1930. gada 28. septembrī), valde, ko līdz 1931.

gadam sauca par padomi, un prezidijs. Kasu dalībnieku un darba

devēju priekšstāvju samērs atbilda slimokasu pārvaldei: kasu

dalībnieki pilnā sapulcē bija par 10, bet valdē - par lvairāk.

1934. gada 16. maijā Tautas Labklājības ministrija apturēja pilnas

sapulces darbību, nododot tās pienākumus valdei. Bez tam

ministrija iecēla L.S.K.S. savu pilnvamieku, kura piekrišana bija

vajadzīga visiem valdes un prezidija lēmumiem.

Jāatzīmē, ka 1931. gada 9. augustā (pirmo reizi kopš savas

pastāvēšanas) L.S.KS. sasauca visu Latvijas Slimokasu

konferenci,” kurā tika pieņemti lēmumi šādos jautājumos: l) par

sainmiecisko krīzi un slimokasu stāvokli, 2) par valsts piemaksām,

°°
Rokas grāmata ārstiem. - R., 1932’.

- 111 Ipp.; R., 1935‘.
- 139 lpp.

37
Treimanis J. Slimo kasu 4. starptautiskais kongress // Darba

Tiesības. - 1930.- Nr. 10. - 313. lpp.
3'

Jablonskis A. Vai uzklausīs slimo kasu balsi? // Darba Tiesības. -

1931.- Nr.B. - 257.- 259. lpp.
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3) par kolektīviem līgumiem ar ārstu organizācijām, 4) par zāļu

apgādes jautājumu.

Būtiskās pārmaiņas slimokasēs notika pēc 1934. gada 15. maija

valsts apvērsuma kad tika uzsākta visu līmeņu pārvaldes un

pašpārvaldes struktūru reorganizēšana. Pats pirmais jaunās valdības

dokuments pēc apvērsuma 1934. gada 18. maijā bija "Rīkojums par

slimo kasu un to savienību pilnu sapulču darbības apturēšanu "X39 Ar

šo rīkojumu valdība iecēla savas uzticības personas jeb

pilnvamiekus, kuriem bija dotas tiesības ietekmēt slimokasu valžu

darbību. Valdes lēmumi varēja stāties spēkā tikai ar pilnvamieka

parakstu, un tie varēja tikt nodoti otrreizējai izskatīšanai valdē vai

arī īstenoti bez valdes piekrišanas.

Pēc 1934. gada 15. maija tika apcietināti vairāki sociāldemokrāti.

kas atradās slimokasu vadībā, t.sk. Dr. E. Ogriņš (Latvijas slimokasu

ārstu biedrības priekšsēdētājs)? Dr. K. Ādamsons (mēnešraksta

"Nākotnes Spēks" atbildīgais redaktors. Rīgas pilsētas l. slimnīcas

direktem,“ E. Morics (Rīgas centrālās kopējās slimokases

ģenerālsekretārs)? J. Treimanis (Latvijas slimokasu savienības

sekretārs)? J. Cīrulis (Rīgas grāmatrūpniecības slimo kases

valdes prickšsēdētājsļ“ A. Ozoliņš (Rīgas mājkalpotāju slimo

kases sekretārs)“ u.c.

Visai interesants un raibs bijis tikko pieminētā Dr. Kārļa

Ādamsona (1884-1958) mūžs.” K. Ādamsons studējis medicīnu

Maskavā un Bemē, kur 1914.gadā ieguvis ārsta grādu, tad

atgriezies Krievijā, sācis strādāt kā zemstu ārsts (no 1914. līdz

1917. gadam), pēcāk atgriezies Latvijā un strādājis Rīgā. 1919.

gadā K. Ādamsons bija Latvijas Padomju valdības tautas

’°
Valdības Vēstnesis. - 1934. - 19. maijā.

‘°
Pēdējā Brīdī. - 1934. - 17. maijā.

“
Turpat. - 1934. - 17. maijā.

‘2
Pēdējā Brīdī. _ 1934- 19. maijā.

‘3 JaunākāsZiņas. - 1934. - 18. maijā.
“ Brīvā Zeme. - 1934. - 19. maijä.
‘5

JaunākāsZiņas. - 1934. - 23. maijā.
‘6 LÄZA Apkärtraksts. Nr.59 (1958. g.). 20.-21. lpp.
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veselības komisārs, vēlāk ārsts Rēzeknē un kādu laiku arī

Rēzeknes Pedagoģiskās skolas direktors, bet no 1928. līdz 1934.

gadam - Rīgas pilsētas l. slimnīcas direktors. Ilgu laiku viņš bija
uzticības ārsts Latvijas skolotāju slimokasē. Pēc 1934.gada

K. Ādamsons bija ārsts iekšķīgās slimībās (arī vairākās slimokasēs).
1940./41. mācību gadā - Latvijas Valsts universitātes docents

(darba higiēnā un sociālā medicīnā). 1944. gadā K. Ādamsons ar

ģimeni emigrēja uz Rietumiem, no 1947. līdz 1949. gadam bija

mācībspēks un katedras vadītājs Baltijas universitātē Pinebergā,
vēlāk izceļojis uz ASVun dzīvojis Ņujorkā, kur arī miris.

1934. gada 17. jūlijā tika izdots "Likums par slimo kasu un to

savienību pārvalžu darbību izņēmuma .stāvokļa laikā",47 kas

nepieciešamības gadījumā paredzēja slimokasu vadību nodot

valdības ieceltiem ierēdņiem (pilnvamiekiem), apvienot atsevišķas

slimokases, kā arī anulēt kolektīvos līgumus. Kā redzams, pēc 15.

maija valdības izdotie likumi nodibināja slimokasēs citu kārtību

un ieviesa to pārvaldē jaunus principus. Tie atbrīvoja slimokases

no politisko partiju ietekmes un izmantošanas, dodot tām iespēju
nodoties viņu trešajam uzdevumam. Slimokasu valdēs un padomēs

noteicēji bija kļuvuši sociāldemokrāti, tādēļ pēc apvērsuma
slimokasēs notika vadošo kadru maiņa. Jāatzīmē, ka dažās

slimokasēs tika samazināts valžu un revīzijas komisijas locekļu
skaits. Tā, piemēram, ja 1934. gada sākumā slimokasēs bija 218

valdes un 158 revīzijas komisiju locekļi. tad 1935. gada sākumā

slimokases pārvaldē darbojās 122 valdes un 95 revīzijas komisiju
locekļi.” Pavisam tika atstādināti 96 valdes un 57 revīzijas

komisiju locekļi. Tas samazināja izdevumus un tajā pašā laikā

palielināja locekļu atbildību, darba ražīgumu un lietderību. Pēc

1934. gada 15. maija slimokasu darbība tika stingri reglamentēta

un kontrolēta. Tas atbilda autoritārā režīma raksturam un varas

centralizācijai.

‘7
Valdības Vēstnesis. - 1934. - 19. jūl.

“

Veinbergs А. Stāvoklis slimo kasēs pēc Tautas Labklājības

ministrijas pilnvarnieku iecelšanas // Slimo Kasu Vēstnesis. - 1935

- Nr.3. - 1.-4. lpp.
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