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Rīgā

Uz

10.01.2019

Nr.

2.1-3/3-1/138

20.12.2018

Nr.

45/SAN-1026
Fiskālās disciplīnas padomei
Kopija: Valsts kancelejai
Veselības ministrijai

Par Fiskālās disciplīnas padomes 2018.
gada 19. decembra vēstuli "Neatbilstības
ziņojums par vidēja termiņa izdevumu
griestu pārkāpumu"
Finanšu ministrija ir izskatījusi Fiskālās disciplīnas padomes 2018.gada 19.decembra
vēstuli par vidēja termiņa izdevumu griestu pārsniegumu saistībā ar 2018.gada 18.decembra
Ministru kabineta sēdē pieņemtajiem pasākumiem, kas palielina izdevumus atlīdzībai
strādājošajiem veselības aprūpes nozarē.
Norādām, ka saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk - FDL) 9.panta otro daļu,
Ministru kabinetam, pieņemot lēmumus, kas izraisa ietvara likumā noteikto koriģēto maksimāli
pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griestu pārsniegumu, situācijā, kad (i) tas nav saistīts ar FDL
5.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, (ii) un Ietvara likuma attiecīgajā gadā nav pieejama
fiskālā telpa, vienlaikus ir jālemj par kompensējošiem pasākumiem. Sagatavojot likumu "Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" Ministru kabinets izlietoja pieejamo
fiskālo telpu 2019.gadam un 2020.gadam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokolu Ministru kabinets
lēma par papildu finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai
2019.gadam un turpmāk ik gadu 87,48 milj. euro apmērā.
Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, veselības aprūpes darbinieku darba samaksas
paaugstināšanas rezultātā 2019.gadā budžetā tiks iekasēti papildus darba nodokļi 37,29 milj. euro
apmērā. Līdz ar to lēmuma neto fiskālā ietekme veido 50,19 milj. euro un kā norādīts Finanšu
ministrijas atzinumā (skatīt pielikumā) ir izstrādāts indikatīvo kompensējošo pasākumu saraksts
(t.i. ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi, papildu ieņēmumi no dividendēm un

nepieciešamības gadījumā arī izdevumu pārskatīšanas rezultātā ieekonomētie finansējums)
fiskālās ietekmes neitralizēšanai.
Pielikums:
1. Finanšu ministrijas atzinums par Veselības ministrijas noteikumu projektiem un tā
pielikumi uz 15 lpp.

Ministre

(paraksts*)

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Trupovnieks
Gints.Trupovnieks@fm.gov.lv
67083809
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D.Reizniece-Ozola
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Rīgā

Uz

17.12.2018

Nr.

12/A-2/6174

07.12.2018

Nr.

01-08/5515
Veselības ministrijai
Valsts kancelejai

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu ārstniecības personām" un Ministru
kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta
2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Veselības ministrijas sagatavoto
Ministru kabineta noteikumu projektu “Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām”, MK sēdes protokollēmuma projektu (turpmāk – protokollēmuma projekts), tā
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība””, tā anotāciju, kā arī no VM elektroniski
saņemtos precizētos noteikumu projektus, protokollēmuma projektu un anotāciju un izsaka šādu
iebildumu.
Vēršam uzmanību, ka likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un
2020.gadam” izstrādes laikā MK, pieņemot lēmumus par jaunu politikas iniciatīvu finansēšanu,
izlietoja visu 2019.gadam pieejamo fiskālo telpu. Arī saskaņā ar š.g.15.oktobrī Eiropas Komisijai
un Eurogrupai iesniegto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019.gadam (turpmāk
– plāna projekts), kas tika sagatavots pie nemainīgas politikas, fiskālā telpa 2019.gadā ne tikai nav
pieejama, bet ir pat negatīva -0,1% no IKP jeb 28,9 milj. euro apmērā.
Līdz ar to, lai izpildītu noteikumu projektos paredzēto un vienlaicīgi novērstu Fiskālās
disciplīnas likuma pārkāpšanu, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un
likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam”, 2019.gadā ir
jānodrošina papildu budžeta ieņēmumi vai jāpārskata jau plānotie budžeta izdevumi.
Attiecībā uz turpmākajiem gadiem jāievēro tādi paši nosacījumi – ja ir pieejama fiskālā
telpa šo iniciatīvu finansēšanai, MK var lemt par fiskālās telpas izlietošanu attiecīgajam mērķim.
Savukārt, ja fiskālā telpa nav pieejama, tad ir nepieciešams nodrošināt kompensējošos pasākumus
saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumiem. Atbilstoši fiskālajiem aprēķiniem, kas tika
sagatavoti uz plāna projekta izstrādes brīdi, arī 2020.gadā fiskālā telpa ir negatīva -23,3 milj. euro
apmērā, savukārt tā ir pozitīva 2021.gadā +59,0 milj. euro apmērā.
FMatz_171218; Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos
Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

No noteikumu projektu anotācijas III sadaļā norādītās informācijas izriet, ka papildu
nepieciešamais finansējums veselības nozarē strādājošo darba samaksas paaugstināšanai 2019. un
turpmākajiem gadiem ir 88,7 milj. euro. Ņemot vērā, ka Saeimā š.g. 13.decembrī pieņemtajā
likumā “Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā” noteikts, ka Ministru kabinets,
sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2019. gadam un likumprojektu par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam, paredz valsts finansējumu veselības aprūpes
darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vidēji gadā 20 procentu apmērā: 2019. gadā –
87 483 708 euro, uzskatām, ka precizējama noteikumu projekta anotācija, nepārsniedzot minētajā
likumā paredzēto papildu finansējuma apmēru.
Ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu prognozētos ieņēmumus, noteikumu projektu negatīvā fiskālā ietekme ir 50,8 milj. euro.
Lai kompensētu negatīvo fiskālo ietekmi, indikatīvie kompensējošie pasākumi varētu būt ēnu
ekonomikas ierobežošanas pasākumi, ieņēmumu pasākumi vai resursi no valsts budžeta izdevumu
pārskatīšanas, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu izdevumu pamatfunkciju īstenošanai
samazinājums (skatīt pielikumu Nr.1 “Indikatīvie kompensējošie pasākumi ārstniecības personu
un ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības pieauguma nodrošināšanai”). Vēršam
uzmanību, ka šīs vēstules pielikumā Nr.1 piedāvāto indikatīvo kompensējošo pasākumu fiskālās
ietekmes ir saskaņojamas ar Eiropas Komisiju. Vienlaikus jāatzīmē, ka ne visus norādītus ēnu
ekonomikas ierobežošanas pasākumus iespējams ieviest jau no 2019.gada 1.janvāra, līdz ar to
nepieciešama attiecīgo nozares ministriju iesaiste, sagatavojot nepieciešamos grozījumus
normatīvajos aktos un iesniedzot to ieviešanas laika grafiku. Pamatā kā kompensējošie pasākumi
ir izmantojami šīs vēstules pielikumā Nr.1 norādītie 1. un 2.sadaļas pasākumi, un, ja to ietvaros
nav iespējams rast nepieciešamos resursus, tikai tad ir vērtējama šīs vēstules pielikuma Nr.1
3.sadaļā minētie pasākumi, t.sk. izdevumu pārskatīšanas rezultātu ieviešana, kas jāveic ciešā
sasaitē ar nozaru ministrijām. Līdz ar to uzskatām, ka, izskatot Veselības ministrijas iesniegtos
noteikumu projektus Ministru kabinetā, vienlaikus jāpieņem arī lēmums par kompensējošiem
pasākumiem, protokollēmumā paredzot uzdevumu attiecīgajai ministrijai sagatavot normatīvo
aktu projektus izskatīšanai likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” un likumprojekta “Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” sagatavošanas procesā.
Ņemot vērā Veselības ministrijas pieteiktās prioritātes par ārstniecības personāla atlīdzības
paaugstināšanu nozīmīgumu, kas saistīts ar būtisku finansējuma nepieciešamību veselības nozarei,
vienlaikus Veselības ministrijai ir jāgūst pārliecība, ka valsts budžeta finansējums tiks izlietots
visoptimālākā veidā. Tāpēc Finanšu ministrija ir veikusi sākotnēju ārstu atalgojuma analīzi un
konstatējusi lielu izkliedes amplitūdu ārstu saņemtajā atalgojumā (skatīt pielikumu Nr.2
“Slimnīcās strādājošo ārstu ienākumi”).
Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija uzskata, ka veselības nozares politikas veidotājiem
ir nepieciešams veikt padziļinātu ārstniecības personāla atalgojuma analīzi un sagatavot
priekšlikumus tās pilnveidei. Turklāt šis jautājums ir jāskata kontekstā ar valsts budžeta ietvara
2019.-2021.gadam izstrādi, pieņemot lēmumus par turpmākajiem gadiem.
Pielikumā:
1) Pielikums Nr.1 “Indikatīvie kompensējošie pasākumi ārstniecības personu un
ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības pieauguma nodrošināšanai” uz 4.lpp.;
2) Pielikums Nr.2 “Slimnīcās strādājošo ārstu ienākumi” uz 8.lpp.
Valsts sekretāre

(paraksts*)

B.Bāne
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FMatz_171218; Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos
Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Stašuļonoka 67-095-446
Irina.Stasulonoka@fm.gov.lv
Runča 67-095-645
Inguna.Ruca@fm.gov.lv
Dzenīte 67-095-594
Ievina.Dzenite@fm.gov.lv
Šadris 67-083-875
Edgars.Sadris@fm.gov.lv
Ceipe 67-083-804
Edijs.Ceipe@fm.gov.lv

3
FMatz_171218; Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām" un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos
Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

Pielikums Nr.1

Indikatīvie kompensējošie pasākumi ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības pieauguma nodrošināšanai
milj. EUR

Pasākums
1 Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi KOPĀ
1.1. Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi veselības jomā kopā, t.sk.
Sabiedrības informēšanas sistēmas ieviešana par valsts apmaksātajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem, atspoguļojot informāciju par personas
gada laikā izmantotajiem pakalpojumiem, neatbilstoši sniegtu pakalpojumu
uzskaites novēršana.

2019.g.

2020.g.

28.226
4.886

28.226
4.886

2021.g.
28.226
4.886

Turpmākā rīcība/MK protokollēmuma uzdevums

VM
Veselības ministrijai nodrošināt informācijas pieejamību personām, par tās apmaksātajiem un
saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, līdz 01.06.2019.

1.5

1.5

1.5

Korupcijas riska vadības sistēmas ieviešana ārstniecības iestādēs, kuras
piedalās Nacionālā veselības dienesta izsludinātos iepirkumos.

Informācijas apkopošana par e-darbnespējas lapām, kas izsniegtas par
atpakaļejošu periodu, mazinot valsts sociālās apdrošināšanas neatbilstošas
izmaksas risku.
Veselības inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja sadarbība risku identificēšanā un kontroles veikšanā
ārstniecības iestādēs.

Atbildīgā
institūcija

1. Veselības ministrijai ieviest iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta
novēršanai tās padotībā esošajās iestādēs un publiskās veselības aprūpes un ārstniecības iestādēs.
2. Veselības ministrijai līdz 01.05.2019. izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot prasības
ieviest iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta novēršanai ārstniecības un
veselības aprūpes iestādēs, kuras piedalās Nacionālā veselības dienesta izsludinātos iepirkumos.
Veselības ministrijai līdz 01.03.2019. apkopot informāciju par e-darbnespējas lapām, kas
izsniegtas ar atpakaļejošu datumu, veikt risku novērtējumu un sagatavot priekšlikumus
neatbilstoša valsts sociālās apdrošināšanas izmaksu veikšanas risku mazināšanai.

3.386

3.386

3.386

Veselības inspekcijai, Valsts ieņēmumu dienestam un Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojam līdz 01.03.2019. izstrādāt starpresoru vienošanās projektu par sadarbību korupcijas un
nodokļu nemaksāšanas risku mazināšanā, riska informācijas apritē un kontroles pasākumu
veikšanā.
Veselības ministrijai līdz 01.03.2019. veikt kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu profesijas
standarta pārskatīšanu, profesionālo kvalifikācijas kritēriju noteikšanas pārskatīšanu un
sertifikācijas kārtības izstrādāšanu, stiprinot uzraudzības un kontroles sistēmu minēto profesiju
darbības jomā.

Veikt kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu profesijas standarta
pārskatīšanu, profesionālo kvalifikācijas kritēriju noteikšanu un sertifikācijas
kārtības izstrādāšanu. Stiprināt uzraudzības un kontroles sistēmu.
Maksas pakalpojumu uzskaites sakārtošana.
Centralizēta pieraksta sistēmas izveide e-veselības sistēmā, nodrošinot rindas
secīguma atklātumu.
Ambulatorā pacienta talona aizpildīšana e-veselības sistēmā, lai valsts iegūtu
pilnīgu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem un struktūru.
E-veselības sistēmas apakšsistēmas izstrāde samaksas dokumentu (pacients,
apdrošināšana, darba devējs u.c.) reģistrēšanai, pilnīgai izlietoto finansējuma
kontrolei veselības sistēmā.
1.2.

VID izmantot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu naftas
produktu aprites uzraudzības un kontroles veikšanā.

0.06

0.06

0.06
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FM (VID)
VID no 01.02.2019. izmantot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu naftas
un ZM
produktu aprites uzraudzības un kontroles veikšanā.
(LAD)

1.3.

Grozījumu normatīvajos aktos veikšana, pastiprinot lēmuma pieņemšanas
nosacījumus un ierobežojumus riepu apsaimniekošanas jomā, t.sk:

5.28

5.28

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz
01.03.2019. izstrādāt grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā un pakārtotos normatīvajos
aktos, nosakot ierobežojumus saņemt atļaujas riepu apsaimniekošanas jomā komersantiem, kuru
VARAM
nodokļu parāda apmērs ir virs 150 EUR, kuri divus gadus pirms atļaujas saņemšanas ir bijuši
5.28 (VVD) un
reģistrēti VID riska personu sarakstā, kā arī liegt atļaujas saņemšanu, ja pret komersantu ir sākts
FM (VID)
kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu vai muitas jomā. Izvērtēt apdrošināšanas
polises darbības efektivitāti un pastiprināt noteiktos kritērijus riepu apsaimniekošanas atļaujas
darbībai.

0.438

Satiksmes ministrijai un Labklājības ministrijai līdz 01.03.2019. izstrādāt grozījumus
Autopārvadājumu likumā, likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un pakārtotos normatīvos
aktos, lai noteiktu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu (maksājumu 130 EUR
apmērā uzskaitot par katru transportlīdzekli mēnesī) visiem pārvadātājiem, kas veic pasažieru
komercpārvadājumus ar vieglo automobili, līdzvērtīgi kā taksometru pārvadājumiem.

-liegt apsaimniekošanas atļauju nodokļu parādniekiem virs 150 eiro parāda;
-liegt atļauju, ja divus gadus pirms atļaujas saņemšanas komersants ir bijis
reģistrēts VID riska personu sarakstā;
- liegt atļauju, ja pret komersantu uzsākts kriminālprocess par noziedzīgu
nodarījumu nodokļu jomā.
Papildus, izvērtēt apdrošināšanas polises darbības efektivitāti un pastiprināt
noteiktos kritērijus riepu apsaimniekošanas atļaujas darbībai.
Īstenot priekšlikumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
veikšanas (maksājumu 130 EUR apmērā uzskaitot par katru transportlīdzekli
1.4.
mēnesī) noteikšanu pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar
vieglo automobili, līdzvērtīgi kā taksometru pārvadājumiem. (SM aprēķins)

0.438

0.438

SM

1.5.

Skaidras naudas lietošanas lieguma sliekšņa samazināšana darījumam fiziskām
personām, kas neveic saimniecisko darbību - no 7200 EUR uz 3000 EUR

FM

1.6.

Skaidras naudas lietošanas lieguma sliekšņa samazināšana darījumiem nodokļu
maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību - no 7200 euro uz 3000 euro

FM
0.9

0.9

0.9

Noteikt aizliegumu veikt skaidrā naudā darījumus nekustamā īpašuma un
1.7.
transportlīdzekļu iegādei

FM

1.8. Liegumu un papildu pienākumu noteikšana valsts amatpersonām

FM

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem: Precizēt darījuma aizdomīguma pazīmi privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda
1.9.
komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas privātpersonas 60 000
euro vai vairāk, samazinot slieksni līdz 10 000 euro vai vairāk.

0.1

0.1

0.1
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FM

1. Finanšu ministrijai sagatavot un uz 2.lasījumu Saeimā iesniegt priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (reģ.Nr.80/Lp13), paredzot:
1.1. samazināt skaidras naudas lietošanas lieguma slieksni darījumiem fiziskām personām, kas
neveic saimniecisko darbību no 7200 euro uz 3000 euro;
1.2. samazināt skaidras naudas lietošanas lieguma slieksni darījumiem fiziskām personām, kas
veic saimniecisko darbību no 7200 euro uz 3000 euro;
1.3. liegt transportlīdzekļu un nekustamā īpašuma iegādi, norēķinoties skaidrā naudā;
1.4. precizēt darījuma aizdomīguma pazīmi nodokļu jomā - privātpersona vienā vai vairākos
darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas
privātpersonas 60 000 euro vai vairāk, samazinot slieksni līdz 10 000 euro.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, nosakot liegumu valsts amatpersonām
uzkrāt skaidru naudu, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, kā arī paredzot jaunu pienākumu
valsts amatpersonām iesniegt papildu deklarācijas, kas saturēs informāciju par to veiktajiem
darījumiem, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.

1.10.

Kompleksi risinājumi, ieviešot šādas azartspēļu nelegālā tirgus mazinošas
normas (nozares ekspertu pētījuma dati), t.sk.:

Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju izstrādāt grozījumus Elektronisko sakaru
likumā:
1.1. nosakot, ka elektronisko sakaru komersants piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencēta
interaktīvo azartspēļu organizētāja interneta mājaslapai nodrošina sev piemērotā veidā.
1.2. nosakot elektronisko sakaru komersantam pienākumu īstenojot piekļuves ierobežošanu Latvijā
nelicencēta interaktīvo azartspēļu organizētāja interneta mājaslapai norādīt informāciju par Latvijā
nelicencēto interaktīvo azartspēļu spēlētāja atbildību un norādīt, ka Latvijā licencēto interaktīvo
azartspēļu organizētāju saraksts ir pieejams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
mājaslapā.
1.3. nosakot elektronisko sakaru komersantam soda naudu par Elektronisko sakaru likuma
19.panta pirmās daļas 22.punkta neievērošanu, kā arī pienākumu valsts budžetā ieskaitīt izrietošus
valsts neiegūtos nodokļu ieņēmumus.

Stingrāka uzraudzība un kontrole, nodrošinot biežāku nelegālo operatoru
jaunradīto adrešu bloķēšanu;

Maksājumu bloķēšanas prasību kredītiestādēm, t.sk. ārvalstu, pilnveidošana;
6.8

6.8

6.8
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2. Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus Azartspēļu un izložu likumā:
2.1. nosakot aizliegumu fiziskajām un juridiskajām personām piedalīties Latvijā nelicencētās
interaktīvo azartspēļu organizētāja azartspēlēs;
2.2. nosakot fiziskajām un juridiskajām personām soda naudu 100% apmērā par valsts neiegūtiem
nodokļu ieņēmumiem no personas dalības Latvijā nelicencētās interaktīvo azartspēļu organizētāja
azartspēlēs, kā arī pienākumu minētos valsts neiegūtos nodokļu ieņēmumus ieskaitīt valsts
budžetā;
3. Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus Kredītiestāžu likumā un Maksājumu pakalpojumu un
elektroniskās naudas likumā, nosakot pienākumu kredītiestādēm un citiem maksājumu
pakalpojumu sniedzējiem informēt Valsts ieņēmumu dienestu par fiziskās vai juridiskās personas
veiktajiem tiešajiem un pastarpinātajiem darījumiem ar Latvijā nelicencētajiem interaktīvo
azartspēļu organizētājiem

Atbilstošo soda mehānismu noteikšana Latvijas interneta pakalpojumu
sniedzējiem par nelicencēto mājaslapu bloķēšanas prasību nenodrošināšanu;

Aizlieguma noteikšana fiziskajām personām Latvijā no Latvijas teritorijas
piedalīties Latvijā nelicencētās azartspēlēs un attiecīgo soda mehānismu
piemērošana par aizlieguma neievērošanu;
Normatīvā regulējuma pilnveidošana, virzot azartspēļu nozares klientus uz
caurskatāmu, godīgu, legālu azartspēļu organizēšanu Latvijā, vienlaikus
nodrošinot sabiedrības interešu un personas/spēlētāja tiesību aizsardzību,
tādējādi nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā veidā
un mazinot nozares izraisītās sekas.
1.11. Elektroniskās darba laika uzskaites būvniecībā efekta pārrēķins.
1.12. Izmaiņas normatīvajā regulējumā atļaujām piemērot PVN īpašo režīmu.
PVN maksātāja numura atcelšana, ja sešus mēnešus komersants nav veicis
1.13.
ekonomisko aktivitāti.
PVN maksātāja reģistrācijas numura darbības apturēšana komersanta
1.14.
amatpersonu maiņas gadījumā.
Ieņēmumi no VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas
1.15. pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, kā rezultāts pēc saņemtā
papildus finansējuma kapacitātes un efektivitātes celšanai.
Ieņēmumi no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienesta
1.16. darbības, kā rezultāts pēc saņemtā papildus finansējuma kapacitātes un
efektivitātes celšanai.
2 Ieņēmumu pasākumi

Valsts kapitālsabiedrību dividenžu palielinājums līdz 90% no peļņas daļas
(norādīta maksimālā ietekme)

3 Citi pasākumi
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu izdevumu pamatfunkciju īstenošanai
samazinājums par 3%, izņemot samazināšanai nepakļajamos izdevumus, piem.
3.1.
iemaksām ES budžetā, valsts parāda vadībai, ilgtermiņa saistībām, sociāliem
pabalstiem un pensijām, izdevumiem atlīdzībai u.c.
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Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot regulējumu efektīvai sodu sistēmai par
pārkāpumiem saistībā ar elektronisko darba laika uzskaiti būvniecībā.

Finanšu ministrijai likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un
2021.gadam" iekļaut normu, paredzot prognozējamās un dividendēs izmaksājamās peļņas daļas
noteikšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder
valstij, nosakot, ka minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2019.gadā (par 2018.gadu),
2020.gadā (par 2019.gadu) un 2021.gadā (par 2020.gadu) nosaka un aprēķina līdz 90% apmērā no
attiecīgās kapitālsabiedrības peļņas.

FM

Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā sagatavot
priekšlikumu par izdevumu samazinājumu.

3.2. 2018.gada izdevumu pārskatīšanas rezultāti

MK noteikumu Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta
dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu
3.3. īstenošanai” grozījumi, paredzot, ka valsts budžeta dotāciju aprēķina no
normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa
īstenošanu noteiktās minimālās nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo
izmaksu daļas

43.6

24.5

FM

Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā sagatavot
priekšlikumu par izdevumu samazinājumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot
grozījumu Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem
un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” projektu
(turpmāk - MK noteikumu projekts) un steidzamības kārtībā virzīt to izskatīšanai Ministru
kabinetā. MK noteikumu projektā iekļaut šādus nosacījumus:
1.
pašvaldības dome vai tās izveidota iestāde, kas ir projekta iesniedzējs vai projekta sadarbības
partneris, sagatavojot projekta iesniegumu Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa
VARAM
īstenošanai, valsts budžeta dotāciju aprēķina no normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda
specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktās minimālās nacionālā publiskā finansējuma
attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība un kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas
rezultātā iegūtajiem līdzekļiem;
2.
attiecībā uz projektu iesniegumu atlasēm, kas izsludinātas līdz MK noteikumu grozījumu
spēkā stāšanās brīdim, MK noteikumu projektā noteikto valsts budžeta dotācijas aprēķina kārtību
piemēro projektu iesniegumiem, kas iesniegti sadarbības iestādē vai nacionālās nozīmes attīstības
centra izveidotajā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā sākot ar 2019.gada 1.jūniju.”

5.7
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Pielikums Nr.2
2019. gada 10. janvāris

Slimnīcās strādājošo ārstu ienākumi
No VID datu noliktavas tika iegūta datu izlase par personām kuru profesija ietilpst profesiju klasifikatora grupā “221 Ārsts”. Iegūtās izlases ārsta
profesijas atbilstība tika salīdzināta ar Veselības inspekcijas publiski pieejamo datu bāzi Informācija par reģistrētām ārstniecības personām/
ārstniecības atbalsta personām. No šīs izlases tika atlasītas tās personas, kuras laika posmā no 2016.gada janvāra līdz 2018.gada septembrim bija
guvušas ienākumus 88 valsts, pašvaldību vai Veselības ministrijas padotības iestādēs. Šajā kopā nav iekļauta informācija par universitātēs
strādājošajiem ārstiem, pamatā RSU un LU. Iegūtā datu kopa tika papildināta ar ienākumiem, kas gūti pie citiem darba devējiem.
Lai mazinātu datu neatbilstību saistībā ar tiem ārstiem, kuri pārskata periodā nebija nostrādājuši visu pilnu gadu – tika reducēta atlases kopa atbilstoši
pazīmei – ienākumi publiskā sektorā slimnīcās un VM padotības iestādēs ir gūti cauru gadu, t.i. visus 12 mēnešus (šāda veida pazīmei atbilda 91,3%
no kopējās izlases par pilnu 2016.un 2017.gadu, savukārt 2018.gadam ar pazīmi nostrādāti visi 9 mēneši 94,8%). Tāpat no atlīdzības sadalījuma tika
izslēgti tie ārsti, kuri slimnīcās vidēji mēnesī nostrādā mazāk par 120 stundām, var secināt, ka slimnīcās nodarbinātie ārsti pēdējos gados samazina
lielās slodzes un paralēlajam darbam citviet velta arvien vairāk laika.
Jāatzīmē, ka apkopotā informācijā tiek uzrādīts viss ārstu gūtais ienākums (bruto), gan tas, kas tiek finansēts no valsts budžeta, gan no maksas
pakalpojumiem un citiem ieņēmumiem.
Tālākā izklāstā lietotie apzīmējumi apzīmējumi:
Ārstu slimnīcā gūtie ienākumi – vienā slimnīcā gūtie ārsta vidējie mēneša ienākumi.
Slimnīcās strādājošo ārstu kopējie ienākumi – slimnīcā + visās pārējās ārstniecības iestādēs gūtie ārsta vidējie mēneša ienākumi.
Slimnīcās strādājošo ārstu gūtie ienākumi gada pirmajos 9 mēnešos
2017
2018
EUR / %
2016 (jan-sep)
(jan-sep)
(jan-sep)
Vidējā alga (slimnīcās)
1381
1466
6,2%
1839
25,4%
Vidējā alga (no visām darba
vietām)
1824
1954
7,1%
2522
29,1%
Mediāna
1190
1250
5,0%
1602
28,1%
Mediāna (no visām darba
vietām)
1536
1641
6,9%
2142
30,5%
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Ārstu slimnīcās gūto ienākumu sadalījums
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2018.gads

Pēdējo triju gadu laikā ārstu īpatsvars ar slimnīcās gūtajiem vidējā mēneša ienākumiem virs 1500 EUR ir palielinājies no 52,7 %
līdz 73,9%

2016.gads

3

2017.gads

EUR
2018.gads

>4000

3900‐4000

3800‐3900

3700‐3800

3600‐3700

3500‐3600

3400‐3500

3300‐3400

3200‐3300

3100‐3200

3000‐3100

2900‐3000

2800‐2900

2700‐2800

2600‐2700

2500‐2600

2400‐2500

2300‐2400

2200‐2300

2100‐2200

2000‐2100

1900‐2000

1800‐1900

1700‐1800

1600‐1700

1500‐1600

1400‐1500

1300‐1400

1200‐1300

1100‐1200

1000‐1100

900‐1000

800‐900

700‐800

600‐700

500‐600

400‐500

300‐400

<300

Slimnīcās strādājošo ārstu kopējo ienākumu sadalījums
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Slimnīcās strādājošo ārstu kopējo ienākumu un darba samaksas fonda kumulatīvais sadalījums
(publiskais sektors)
110.0%

%, kas nepārsniedz augšējo robežu
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Mēneša darba samaksas augšējā robeža
Skaits

Darba samaksas fonds

50% ārstu mēneša darba samaksa pārsniedz 2050 eiro, viņu darba samaksai tiek izlietots gandrīz 70% no visa darba samaksas fonda.
Savukārt 50% no darba samaksas fonda tiek izlietots, lai algotu ārstus ar vidējo mēneša darba samaksu virs 2600 eiro, jeb 30% no visiem ārstiem.
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Unversitāšu klīnisko slimnīcu labāk atalgoto ārstu vidējie ienākumi 2018.gada deviņos mēnešos
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Ārsta slimnīcā gūtie ienākumi
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Slimnīcā strādājošā ārsta kopējie ienākumi
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Reģionālo slimnīcu labāk atalgoto ārstu vidējie ienākumi 2018.gada deviņos mēnešos
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Slimnīcā strādājošā ārsta kopējie ienākumi
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Dažu rajonu slimnīcu labāk atalgoto ārstu vidējie ienākumi 2018.gada deviņos mēnešos
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Slimnīcā strādājošā ārsta kopējie ienākumi
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Ārstu skaita sadalījums pēc darba vietu skaita
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Darba vietu skaits
2016.gads

2017.gads

2018.gads

Pieaug to ārstu īpatsvars, kuri strādā vairāk kā vienā darba vietā. Pēdējo triju gadu laikā tādu ārstu īpatsvars, kuri vienlaicīgi strādā tikai
vienā slimnīcā vai VM ārstniecības iestādē ir samazinājies no 39,7% uz 33,5%.
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