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1. Ievads
Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV), saskaņā ar
2012.gada 11.decembra Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais
valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm
vidējam termiņam” (turpmāk – MK noteikumi Nr.867) un 2016.gada 29.februāra rīkojumu Nr.145
“Par likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un
likumprojekta “Par valsts budžeta 2017.gadam” sagatavošanas grafiku” (turpmāk – MK rīkojums
Nr.145), Finanšu ministrija (turpmāk – FM) ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par ministriju
iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām (turpmāk – JPI) 2017., 2018. un 2019.gadam.
Informatīvais ziņojums sagatavots ar mērķi informēt MK par ministriju, citu centrālo valsts
iestāžu (turpmāk – ministrija) un neatkarīgo institūciju iesniegtajām JPI 2017., 2018. un
2019.gadam, vienlaikus ietverot informāciju par JPI pasākumiem, kuriem tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas dokumentiem, par pasākumiem, kurus ministrijas iesniegušas administratīvās
kapacitātes stiprināšanai, kā arī par pasākumiem, kuri vērtējami vairāku nozaru ministriju ietvaros.
Informatīvajā ziņojumā aprakstīts JPI iesniegšanas, vērtēšanas un apkopošanas process, analizēti
ministriju iesniegtie pieprasījumi JPI pasākumiem un identificētas ministriju izvirzītās prioritātes.
LBFV nosaka, ka budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.
Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi
līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu
izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram
šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Atbilstoši LBFV paredzētajam,
Saeima pieņem vidēja termiņa budžeta ietvara likumu, ko apstiprina katru gadu nākamo triju gadu
periodam. Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā tiek noteikti budžeta finanšu rādītāji, tostarp
maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts
budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai. Maksimāli pieļaujamais izdevumu
kopapjoms valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta daļām valsts pamatfunkciju īstenošanai
un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai sastāv no valsts pamatbudžeta un
valsts speciālā budžeta bāzes izdevumiem un valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta
attīstības izdevumiem, ja MK ir pieņemts lēmums par JPI.
Ņemot vērā, ka vidēja termiņa budžeta ietvara likums tiek saistīts ar attīstības plānošanas
dokumentiem, tādējādi nodrošinot pieejamo resursu sasaisti ar valdības politikas prioritātēm vidējā
termiņā un, lai MK varētu pieņemt lēmumu par maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu
kopapjomu 2017.–2019.gadam, nepieciešams noteikt apjomu valsts pamatbudžeta un valsts
speciālā budžeta attīstības izdevumiem, t.i., pieņemt lēmumu par JPI, ja attiecīgajos nākamajos
saimnieciskajos gados atbilstoši aktuālākajām makroekonomiskās attīstības prognozēm ir
pieejami līdzekļi JPI finansēšanai.

2. Jauno politikas iniciatīvu 2017.–2019.gadam vērtēšanas process
Atbilstoši MK rīkojumam Nr.145 ministrijas līdz šī gada 1.jūnijam iesniedza FM un
Pārresoru koordinācijas centrā (turpmāk – PKC) pieprasījumus JPI.
Pamatojoties uz MK noteikumos Nr.867 noteiktajām prasībām, ministrijas FM un PKC
iesniedz šādus JPI sarakstus vidējam termiņam:
o JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (izņemot
starpnozaru JPI);
o pārējās JPI (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi) (izņemot
starpnozaru JPI);
o starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem;
o starpnozaru pārējās JPI (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi).
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Vienlaikus atbilstoši MK noteikumiem Nr.867 Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās
tiesas, Satversmes tiesas, zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Valsts
kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ģenerālprokuratūras (turpmāk – neatkarīgās institūcijas)
iesniegtās JPI netiek vērtētas, bet ir apkopotas atsevišķā sarakstā un pievienotas informatīvajam
ziņojumam.
Ministrijas un neatkarīgās institūcijas kopumā FM un PKC, atbilstoši iepriekš minētajam
dalījumam iesūtīja 330 pieprasījumus JPI:
o 221 (t.sk. 8 neatkarīgo institūciju) pieprasījumi jaunajām politikas iniciatīvām, kurām tiek
vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (izņemot starpnozaru jaunās politikas
iniciatīvas);
o 99 (t.sk. 61 neatkarīgo institūciju) pieprasījumi administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem vidējam termiņam (izņemot starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas);
o 10 (t.sk. 2 neatkarīgas institūcijas) pieprasījumi starpnozaru jaunās politikas iniciatīvām,
kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vidējam termiņam.
Pieprasījumi starpnozaru pārējām JPI (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem)
vidējam termiņam netika iesniegti.
Saskaņā ar MK noteikumos Nr.867 apstiprinātajiem kritērijiem ministriju iesniegtās JPI,
kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, tika vērtētas, piešķirot katrai
iniciatīvai noteiktu punktu skaitu.
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, vērtēšanā kā
būtiskākais kritērijs noteikts – priekšlikuma atbilstība Nacionālajam attīstības plānam un valsts
aizsardzības koncepcijai atbilstoši LBFV vadību 16.1 panta trešajā daļā paredzētajam. Latvijas
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (turpmāk–NAP2020) ir hierarhiski augstākais
nacionālā līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka būtiskākos vidējā termiņa
stratēģiskos mērķus, kurus īsteno ar trīs prioritātēm, to rīcības virzieniem. NAP2020 vadmotīvs ir
“Ekonomikas izrāviens”, vidējā termiņa stratēģiskie mērķi ir iekšzemes kopprodukta pieaugums,
ienākumu nevienlīdzības mazināšana un iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāja pastāvīga pozitīva
tendence (dzimstība, ilgāks veselīgi nodzīvots mūžs). NAP2020 mērķu sasniegšanai rīcības
virzienu ietvaros ir detalizēti uzdevumi, kā arī konkrētas, indikatīvas darbības.
Valsts aizsardzības koncepcija (turpmāk–VAK) ir politikas plānošanas dokuments, kura
mērķis ir noteikt valsts militārās aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus, prioritātes un
pasākumus valsts aizsardzības nodrošināšanai, paredzot konkrētu valsts aizsardzības pasākumu
kopumu un to īstenošanai nepieciešamos resursus, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju. Ņemot
vērā MK noteikumos Nr.867 paredzēto, informatīvajam ziņojumam jāpievieno atsevišķs saraksts,
kurā prioritārā secībā norādītas JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība VAK (pamatojoties uz
iesniegtajiem pieteikumiem). Ministrijas 2017.–2019.gadam nav iesniegušas JPI, kurām tiek
vērtēta atbilstība VAK.
PKC

FM
1. Atbilstība NAP un VAK.
2. Atbilstība
citiem
plānošanas
dokumentiem un MK rīkojumiem
un protokollēmuma projektiem.
3. Atbilstība Deklarācijā par MK
iecerēto
darbību
norādītajiem
uzdevumiem.
4. Atbilstības normatīvajiem aktiem.
5. JPI vieta ministrijas iesniegtajā
jauno politikas iniciatīvu sarakstā.

1. Atbilstība NAP un VAK.
2. Atbilstība
citiem
plānošanas
dokumentiem un MK rīkojumiem
un protokollēmuma projektiem.
3. Atbilstība Deklarācijā par MK
iecerēto
darbību
norādītajiem
uzdevumiem.
4. Atbilstības normatīvajiem aktiem.

1.att. JPI vērtēšanas kritēriji
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Saskaņā ar normatīvo regulējumu FM un PKC vērtēja ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek
vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem atbilstoši MK noteikumos Nr.867 minētajiem
kritērijiem. Attēlā Nr.1 “JPI vērtēšanas kritēriji” parādīti kritēriji, kurus vērtēja FM un kritēriji,
kurus vērtēja PKC.
Pamatojoties uz FM un PKC veikto izvērtējumu, katrai JPI, kurai tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas dokumentiem, tika aprēķināts vidējais punktu skaits. Vienādu punktu skaitu
ieguvušās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, tika sakārtotas
prioritārā secībā atbilstoši kritērijā “atbilstības nacionālajam attīstības plānam vai valsts
aizsardzības koncepcijai” iegūtajam lielākajam punktu skaitam. Ja arī tad vairākas JPI, kurām tiek
vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, atradās līdzvērtīgās pozīcijās, tās tika
sakārtotas prioritārā secībā atbilstoši JPI vietai ministrijas iesniegtajā JPI sarakstā. Attēlā Nr.2 “JPI
prioritārā saraksta sagatavošanas kārtība” shematiski atspoguļota JPI prioritārā saraksta
sagatavošanas kārtība.

Pēc FM un PKC
vērtējuma tiek aprēķināts
vidējais punktu skaits

Vienādu punktu skaitu
ieguvušās JPI tiek
sakārtotas prioritārā
secībā pēc iegūtajiem
punktiem vērtējumā atbilstība NAP2020 vai
VAK

Vienādu punktu skaitu
ieguvušās JPI tiek
sakārtotas pēc vietas
ministriju iesniegtajā
sarakstā

2.att. JPI prioritārā saraksta sagatavošanas kārtība
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2.attēlā atspoguļoto shēmu, ministriju iesniegtās JPI,
kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem apkopotas un pievienotas
informatīvajam ziņojumam (skat. 1.pielikums).

3. Iesniegtie pieprasījumi jaunajām politikas iniciatīvām 2017.-2019.gadam
Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi 2017.gadam kopā veido
803,4 milj. euro, 2018.gadam – 926,3 milj. euro un 2019.gadam – 1 218,5 milj. euro.
Tabula Nr.1
Iesniegtie papildu finansējuma pieprasījumi, euro
Kopā:
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem kopā:
Ministrijas
Neatkarīgās institūcijas
JPI – administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem kopā:
Ministrijas
Neatkarīgās institūcijas

2017
803 398 456

2018
926 250 091

2019
1 218 503 942

747 312 227

860 884 785

1 134 235 251

735 721 109
11 591 118

836 069 709
24 815 076

1 078 933 256
55 301 995

56 086 229

65 365 306

84 268 691

45 953 578
10 132 651

54 472 951
10 892 355

65 903 971
18 364 720

Ministrijas un neatkarīgās institūcijas ir iesniegušas pieprasījumus par finansējuma
piešķiršanu JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, par kopējo
summu 2017.gadam – 747,3 milj. euro, 2018.gadam – 860,9 milj. euro un 2019.gadam – 1 134,2
milj. euro un pieprasījumus pārējām JPI – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem
par kopējo summu 2017.gadam 56,1 milj. euro, 2018.gadam – 65,4 milj. euro un 2019.gadam –
84,3 milj. euro.
Kopējie pieprasījumi JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
un pārējām JPI – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, un kopējie papildus
pieprasījumi sadalījumā pa ministrijām un neatkarīgajām institūcijām atspoguļoti 3. un 4.attēlā.
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3.att. Papildu finansējuma pieprasījumi 2017.–2019.gadam sadalījumā pa JPI veidiem,
milj. euro

4.att. Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu finansējuma pieprasījumi
2017.-2019.gadam, milj. euro
Ministriju pieprasītais finansējums JPI 2017.–2019.gadam atspoguļots 5.attēlā. Attēls
parāda, ka lielāko finansējumu JPI pieprasījusi Satiksmes ministrija (2017.gadam – 206,0 milj.
euro, 2018.gadam – 194,0 milj. euro un 2019.gadam – 209,1 milj. euro), Veselības ministrija
(2017.gadam – 188,9 milj. euro, 2018.gadam – 288,4 milj. euro un 2019.gadam 409,8 milj. euro)
un Izglītības un zinātnes ministrija (2017.gadam – 139,8 milj. euro, 2018.gadam – 148,5 milj. euro
un 2019.gadam – 151,5 milj. euro).

FMZino_050816_JPI.docx; Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas
pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam

7

5.att. Ministriju pieprasītais finansējums JPI 2017.–2019.gadam, milj. euro
Satiksmes ministrija finansējumu JPI pieprasījusi galvenokārt autoceļu sakārtošanai un
valsts autoceļu stāvokļa uzlabošanai, valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošanai,
Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidei, un citiem pasākumiem. Veselības
ministrija finansējumu JPI pieprasījusi kompensējamo medikamentu un materiālu sistēmas un
centralizēti iepērkamo medikamentu un materiālu sistēmas uzlabošanai, stacionāro veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, ārstniecības personu darba samaksas
paaugstināšanai, ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, kā arī
citiem pasākumiem. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija finansējumu JPI pieprasījusi
pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai, jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa
ieviešana – pirmais pīlārs, Latvijas zinātnes kapacitātes nodrošināšanai ar pilna apmēra zinātnes
bāzes finansējumu un citiem pasākumiem.
6.attēlā atspoguļots ministriju pieprasītais finansējums JPI 2017.–2019.gadam sadalījumā
pa saņēmējiem.

6.att. Ministriju pieprasītais finansējums JPI 2017.–2019.gadam sadalījumā pa
saņēmējiem, milj. euro
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Attēls parāda, ka lielākais finansējuma saņēmējs no JPI 2017.–2019.gadam pieprasītā
finansējuma ir Satiksmes ministrija (2017.gadam – 206,0 milj. euro, 2018.gadam – 194,0 milj.
euro un 2019.gadam – 209,1 milj. euro), Veselības ministrija (2017.gadam – 189,0 milj. euro,
2018.gadam – 282,5 milj. euro un 2019.gadam – 397,6 milj. euro) un Iekšlietu ministrija
(2017.gadam – 92,3 milj. euro, 2018.gadam – 90,7 milj. euro un 2019.gadam – 90,9 milj. euro).
Ņemot vērā to, ka ministrijas iesniedzot JPI pieprasījumus iesniedza arī starpnozaru JPI,
t.i., JPI īstenošanā var tikt iesaistītas vairākas ministrijas, ministriju pieprasītais finansējums JPI
2017.–2019.gadam atšķiras no ministriju plānotā saņemamā finansējuma JPI 2017.–2019.gadam.
Ministriju iesniegtajām JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem, pieprasītais finansējums sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem
atspoguļots Tabulā Nr.2.
Tabula Nr.2
Ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, izdevumi
atbilstoši ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem, euro
2017
Izdevumi kopā:

2018

2019

735 721 109

836 069 709

1 078 933 256

Uzturēšanas izdevumi

525 991 757

608 759 541

842 183 110

Kārtējie izdevumi

120 179 264

130 223 143

143 480 787

Atlīdzība

84 315 476

94 195 133

108 894 193

Preces un pakalpojumi

35 863 788

36 028 010

34 586 594

264 279 246

323 890 452

533 016 761

259 037 129

317 152 860

521 275 414

5 242 117

6 737 592

11 741 347

2 600

1 300

1 300

2 600

1 300

1 300

141 530 647

154 644 646

165 684 262

209 729 352

227 310 168

236 750 146

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un
starptautiskā sadarbība
Starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi

Ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
2017.gadam pieprasījušas uzturēšanas izdevumus 526,0 milj. euro apmērā jeb 71,5% no kopējiem
izdevumiem, tai skaitā atlīdzībai pieprasīti 84,3 milj. euro jeb 16,0% no kopējiem uzturēšanas
izdevumiem, savukārt kapitālajiem izdevumiem pieprasīti 209,7 milj. euro jeb 28,5% no kopējiem
izdevumiem. 2018.gadam ministrijas un citas centrālās valsts iestādes uzturēšanas izdevumiem
pieprasījušas 608,8 milj. euro jeb 72,8% no kopējiem izdevumiem, tai skaitā atlīdzībai pieprasīti
94,2 milj. euro jeb 15,5% no kopējiem uzturēšanas izdevumiem, savukārt kapitālajiem
izdevumiem pieprasīti 227,3 milj. euro jeb 27,2% no kopējiem izdevumiem. 2019.gadam
ministrijas un citas centrālās valsts iestādes uzturēšanas izdevumiem JPI, kurām tiek vērtēta
atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem pieprasījušas 842,2 milj. euro jeb 78,1% no kopējiem
izdevumiem, tai skaitā atlīdzībai pieprasīti 108,9 milj. euro jeb 12,9% no kopējiem uzturēšanas
izdevumiem un kapitālajiem izdevumiem pieprasīti 236,8 milj. euro jeb 21,9% no kopējiem
izdevumiem.
Ministriju un neatkarīgo institūciju iesniegtajās JPI (t.sk. administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem) papildu pieprasītais amata vietu skaits atspoguļots 7. un 8.attēlā.
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7.att. Ministriju un neatkarīgo institūciju papildu pieprasītais amata vietu skaits 2017.–
2019.gadam
7.attēls parāda, ka 2017.gadam ministrijas un neatkarīgās institūcijas kopumā pieprasījušas
601 papildu amata vietu, 2018.gadam – 845 amata vietas un 2019.gadam – 995 amata vietas.

8.att. Papildu pieprasītais amata vietu skaits 2017.–2019.gadam sadalījumā pa ministrijām
8.attēls parāda, ka lielāko papildu amata vietu skaitu JPI pieprasījusi Iekšlietu ministrija
(2017.gadam – 172 amata vietas, 2018.gadam – 322 amata vietas un 2019.gadam 461 amata vietu),
Tieslietu ministrija, attiecīgi 2017.gadam pieprasījusi 142 amata vietas, 2018. un 2019.gadam –
242 amata vietas un Veselības ministrija pieprasījusi 100 amata vietas 2017.gadam, 84 amata
vietas 2018.gadam un 83 amata vietas 2019.gadam.
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4. Jauno politikas iniciatīvu pieprasījumu 2017.–2019.gadam izvērtējums
Atbilstoši 2016.gada 31.maija MK sēdē nolemtajam (prot. Nr.26; 39.§; 22.punkts), FM un
PKC vērtēja līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju iesniegtā JPI un citu prioritāro
pasākumu saraksta.
No FM un PKC izvērtētajām ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem pieprasītā finansējuma, var konstatēt, ka papildu finansējumu
pieprasījumi galvenokārt paredzēti NAP2020 īstenošanai (skat. Tabulu Nr.3).
Tabula Nr.3
NAP2020, VAK realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana, euro*
Kopā:
NAP2020
Pārējie

2017
601 398 583
493 778 135
107 620 448

2018
687 009 743
581 562 627
105 447 116

2019
918 549 783
813 530 742
105 019 041

NAP2020 – JPI, kas nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju:
o prioritāte “Tautas saimniecības izaugsme”
o prioritāte “Cilvēka drošumspēja”
o prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
VAK – JPI, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju.
Pārējie – pārējās JPI, tai skaitā:
o Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes;
o Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešana;
o Pedagogu darba atalgojuma modeļa ieviešana kultūrizglītībā;
o Sekundārā datu centra izveidošana Valsts ieņēmumu dienestā.
Pēc FM un PKC izvērtējuma no NAP2020 pirmās trīs prioritātes, kuras ieguvušas augstāko
punktu skaitu:
o Satiksmes ministrijas “Autoceļu sakārtošanas programma 2014.–2020.gadam” (17_01_P);
o Satiksmes ministrijas “Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošana”
(17_02_P);
o Labklājības ministrijas “Tehnisko palīglīdzekļu klāsta modernizēšana” (18_03_P).
4.1. Ministriju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas vidējam termiņam, kurām tiek
vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
Ministrijas 2017.–2019.gadam kopumā iesniegušas 213 priekšlikumu JPI, kurām tiek
vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā 8 starpnozaru jaunās politikas
iniciatīvas.
Kopā ministriju pieprasījumi JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem, 2017.gadā ir 735,7 milj. euro jeb 91,6% no kopējā pieprasītā finansējuma,
2018.gadā – 836,1 milj. euro jeb 90,3% no kopējā pieprasītā finansējuma un 2019.gadā 1 079,0
milj. euro jeb 88,5% no kopējā pieprasītā finansējuma.
Atbilstoši MK 2016.gada 31.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.26; 39.§; 22.punkts) FM un
PKC vērtē līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju iesniegtā JPI un citu prioritāro
pasākumu saraksta, FM un PKC vērtēja 5 ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas dokumentiem.
FM un PKC izvērtēja 73 pieprasījumus JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem, tai skaitā 8 starpnozaru JPI pieprasījumus. PKC veiktais izvērtējums
pievienots informatīvajam ziņojumam (skat. 3. un 4.pielikumu).
FM un PKC izvērtētās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
2017.gadā ir 601,4 milj. euro jeb 74,9% no kopējā pieprasītā finansējuma, 2018.gadā – 687,0 milj.
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euro jeb 74,2% no kopējā pieprasītā finansējuma un 2019.gadā 918,5 milj. euro jeb 75,4% no
kopējā pieprasītā finansējuma (skat. 1.pielikumu un 9.att.)

9.att. Ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
salīdzinot pret kopējo papildu pieprasīto finansējumu, milj. euro
FM tika saņemts Zemkopības ministrijas pieteikums JPI 2017.–2019.gadam “Pārejas
posma valsts atbalsta (turpmāk – PPVA) izlīdzināšanas pasākumi ciltsdarba maksājumu veidā”,
bet ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija to nebija iekļāvusi Zemkopības ministrijas kopējā JPI
sarakstā, FM ieskatā iesniegtā JPI neatbilda MK noteikumos Nr.867 noteiktajai JPI iesniegšanas
kārtībai, attiecīgi FM to nevērtēja, līdz ar to tā netika iekļauta arī kopējos JPI pieprasījumos.
Vienlaikus FM ir saņēmusi Zemkopības ministrijas 01.08.2016. vēstuli Nr.9.2-2e/1782/2016 “Par
neatliekama finansējuma nepieciešamību”, atbilstoši kurai Zemkopības ministrija uzskata kā
absolūti neatliekamu nepieciešamību palielināt PPVA 2017.gadam par 24 668 388 euro, 2018. un
2019.gadam par 26 240 655 euro katru gadu (izdevumi subsīdijām un dotācijām) PPVA
izlīdzināšanas pasākumiem ciltsdarba maksājumu veidā.
Tieslietu ministrijas iesniegtā JPI “Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm” (19_01_P) netika iekļauta (un netika vērtēta) kopējā prioritārā secībā sakārtotajā
ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, sarakstā, ņemot
vērā, ka minētā JPI iekļauta arī Iekšlietu ministrijas iesniegtajā starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta
atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (“Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm” (14_01_H)).
Kultūras ministrijas iesniegtā JPI “Pedagogu darba atalgojuma modeļa ieviešana
kultūrizglītībā” (22_01_P) netika iekļauta (un netika vērtēta) kopējā prioritārā secībā sakārtotajā
ministriju JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem sarakstā, ņemot
vērā, ka minētā JPI iekļauta arī Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā starpnozaru JPI, kurām
tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem (“Pedagogu darba samaksas jaunā
modeļa ieviešana” (15_01_H)).
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Ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem,
bet kuras atbilstoši MK 2016.gada 31.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.26; 39.§; 22.punkts) netika
vērtētas ir apkopotas un pievienotas informatīvajam ziņojumam (skat. 7.pielikumu).
Atbilstoši MK 2016.gada 31.maija sēdē nolemtajam (prot. Nr.26; 39.§; 18.punkts), lai
nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu JPI finansēšanai, ministrijām primāri izvērtēt
iespējas kā finansējuma avotu izmantot ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības resursus, JPI pieprasījumā iekļaujot attiecīgu izvērtējumu.
Ministrijām līdz 2016.gada 1.jūlijam bija jāsagatavo un jāiesniedz FM apkopojumu par to
rīcībā esošo informāciju attiecībā uz atbilstošiem ES politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības resursiem, norādot attiecīgo finansējuma avotu, mērķus, nosacījumus un
iespējas pieteikties uz finansējuma piešķiršanu konkrētajās nozarēs, kā arī no minētajiem
instrumentiem jau īstenotos vai plānotos projektus un pasākumus.
FM tika saņemta Kultūras ministrijas vēstule (Nr.4.4-10/1621), Ekonomikas ministrijas
vēstule (Nr.262-1-6144), Labklājības ministrijas vēstule (Nr.30-1-04/1404), Izglītības un zinātnes
ministrijas vēstule (Nr.01-10.1e/2623), Iekšlietu ministrijas vēstule (Nr.1-40/1640), Tieslietu
ministrijas vēstule (Nr.1-13.4/2623), Ārlietu ministrijas vēstule (Nr.71/652-2281) un Zemkopības
ministrijas vēstule (Nr.8-2e/1566/2016) ar informāciju par to, ka ministriju iesniegto JPI
īstenošanai nav atbilstošu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības resursu,
vai arī ES fondu ietvaros finanšu līdzekļus JPI īstenošanai nav iespējams piesaistīt.
FM Vadošā iestāde sniedza viedokli par ministriju pirmo piecu JPI, kurām tiek vērtēta
atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, un JPI, administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem iespējamo finansēšanu no Kohēzijas politikas fondiem un Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas finanšu instrumentiem.
Vadošā iestāde kā daļēji no Kohēzijas politikas fondiem un Eiropas Ekonomikas zonas un
Norvēģijas finanšu instrumentiem finansējamās atzīmējusi šādas JPI:
o Veselības ministrija 29_03_P “Rezidentu apmācības nodrošināšana”;
o Kultūras ministrija 22_02_P “Latvijas mediju politikas īstenošana”;
o Kultūras ministrija 22_03_P “Latvijas Nevalstisko organizāciju fonds”;
o Kultūras ministrija 22_04_P “Kultūras pakalpojumu pieejamība atsevišķām mērķa
grupām”;
o Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 21_01_P “Dabas resursu efektīva
izmantošana virzībā uz aprites ekonomiku”;
o Tieslietu ministrija 19_05_P “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana apkarojot ēnu
ekonomiku”;
o Iekšlietu ministrija 14_01_P “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts
robežas joslas iekārtošana un uzturēšana”;
o Labklājības ministrija 18_03_P “Tehnisko palīglīdzekļu klāsta modernizēšana”;
o Labklājības ministrija 18_04_P “Supervīzijas nodrošināšana aprūpē iesaistītiem VSAC
darbiniekiem un līgumorganizācijām”;
o Izglītības un zinātnes ministrijas 15_04_P “Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un
pasaulē”;
o Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 04_03_A “Socioloģiskā aptauja”.
Vadošā iestāde kā iespējamas no Kohēzijas politikas fondiem un Eiropas Ekonomikas
zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem finansējamās atzīmējusi šādas JPI:
o Veselības ministrija 29_01_P “Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana”;
o Veselības ministrija 29_02_P “Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošana”;
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Veselības ministrija 29_05_P “Norēķini par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā
nodrošinājuma sistēmu ietvaros citās ES un EEZ dalībvalstīs sniegtajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem”;
Ekonomikas ministrija 12_05_P “Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla
paplašināšana (ASV)”;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 21_03_P “IKT attīstība un
uzturēšana”;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 21_04_P “Plānošanas reģionu
darbības funkcionālā pilnveidošana–uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un sociālo
pakalpojumu koordinēšana”;
Labklājības ministrija 18_02_P “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība”;
Labklājības ministrija 18_05_P “Valsts atbalsts profesionāla sociālā darba attīstībai
pašvaldībās”;
Izglītības un zinātnes ministrija 15_05_P “Atbalsts nacionāla mēroga jaunatnes
organizācijām”;
FM 13_02_P “Azartspēļu automātu saslēgšana vienotā tīklā”;
FM 13_03_P “Sekundārā datu centra izveidošana Valsts ieņēmumu dienestā”;
Ārlietu ministrija 11_01_P “Ārpolitisko aktivitāšu realizēšana Austrumu partnerības un
Centrālāzijas valstīs, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana un ekonomisko attiecību
veicināšana”;
Zemkopības ministrija 16_05_P “Paaugstinātas drošības informācijas sistēmu minimālo
drošības prasību ieviešana”;
Sabiedrības integrācijas fonds 08_01_P “Sabiedrības saliedētības veicināšana”;
Sabiedrības integrācijas fonds 08_03_P “NVO līdzfinansējuma programma”;
Pārresoru koordinācijas centrs 25_01_P “Pētījums par ģimeņu, kur bērnus audzina viens
pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta
risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai”;
Veselības ministrija 29_02_H “Veselības veicināšana”;
Ekonomikas ministrija 12_01_H “Kadastra datu pilnveidošana un pieejamība
2021.gada tautas skaitīšanas nodrošināšanai un izmaiņas Iedzīvotāju reģistra
informācijas sistēmas programmatūrā ar mērķi nodrošināt adrešu datu kvalitāti un
pieejamību 2021.gada tautas skaitīšanai”;
Kultūras ministrija 22_03_A “Kultūras pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana”;
Iekšlietu ministrija 14_09_A “Valsts robežsardzes koledžas objektu renovācija”;
Izglītības un zinātnes ministrija 15_03_A “Latvijas zinātnisko institūciju, laboratoriju,
universitāšu un mazo un vidējo uzņēmumu starptautiskās zinātniskās sadarbības
veicināšana”;
Ekonomikas ministrija 12_02_A “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
administratīvās kapacitātes stiprināšana un atbilstības nodrošināšana MK 28.07.2015.
noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības”.

4.2. Jaunās politikas iniciatīvas (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi)
vidējam termiņam
Kopā ministrijas iesniegušas 38 priekšlikumus par pārējām JPI (administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem). Kopējais pieprasītais finansējums 2017.gadā ir 46,0 milj. euro,
2018.gadā 54,5 milj. euro un 2019.gadā 65,9 milj. euro. 10. un 11.attēlā redzams administratīvās
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kapacitātes stiprināšanas pasākumiem iesniegtais pieprasījumu skaits sadalījumā pa ministrijām
un papildu nepieciešamais finansējuma apjoms sadalījumā pa ministrijām.

10.att. Ministriju pieprasījumi JPI (administratīvās kapacitātes pasākumiem) sadalījumā
pa ministrijām, skaits
Vislielāko priekšlikumu skaitu JPI (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem)
ir iesniegusi Iekšlietu ministrija – 9 priekšlikumus, savukārt Ministru kabinets, Sabiedrības
integrācijas fonds, Ārlietu ministrija, Centrālā vēlēšanu komisija iesniedza katra vienu
priekšlikumu.

11.att. Ministriju pieprasījumi JPI (administratīvās kapacitātes pasākumiem) sadalījumā
pa ministrijām, milj. euro
Lielāko finansējuma apjomu JPI (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem) ir
pieprasījusi Labklājības ministrija 2017.gadā 21,6 milj. euro, 2018.gadā 28,6 milj. euro un
2019.gadā 32,8 milj. euro. Labklājības ministrija finansējumu JPI (administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem) galvenokārt pieprasījusi labklājības nozares institūciju atalgojuma
palielināšanai un sociālo garantiju pakāpeniskai nodrošināšanai.
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4.3. Neatkarīgo institūciju iesniegtie priekšlikumi
Neatkarīgo institūciju kopējie pieprasījumi JPI veido 2017.gadam 21,7 milj. euro,
2018.gadam 35,7 milj. euro un 2019.gadam 73,7 milj. euro.
Tabula Nr.4
Neatkarīgo institūciju pieprasītais finansējums sadalījumā pa JPI, euro
Kopā:
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem kopā:
Starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem kopā:
JPI – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem
kopā:

2017
21 723 769

2018
35 707 431

2019
73 666 715

6 693 675

11 165 821

22 355 835

4 897 443

13 649 255

32 946 160

10 132 651

10 892 355

18 364 720

Kopā neatkarīgās institūcijas iesniegušas 71 pieprasījumu JPI 2017.–2019.gadam, tai
skaitā astoņus pieprasījumus JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem,
divus pieprasījumus starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas
dokumentiem, un 61 pieprasījumu JPI administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem.
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, iesniedza divas
neatkarīgās institūcijas – Tieslietu ministrija (Zemesgrāmatu nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas,
apgabaltiesas) un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – Radio un
televīzija) par kopējo finansējumu 2017.gadam – 6,7 milj. euro, 2018.gadam – 11,2 milj. euro un
2019.gadam – 22,3 milj. euro (skatīt 12.attēlu). Attiecīgi Tieslietu ministrija (Zemesgrāmatu
nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas) iesniedza piecus pieprasījumus JPI, savukārt Radio
un televīzija trīs pieprasījumus (skatīt 2.pielikumu).

12.att. Neatkarīgo institūciju pieprasījumi JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības
plānošanas dokumentiem, milj. euro
Tieslietu ministrija (Zemesgrāmatu nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas)
iesniedza arī divas starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem,
par kopējo finansējumu 2017.gadam – 4,9 milj. euro, 2018.gadam – 13,6 milj. euro un 2019.gadam
– 32,9 milj. euro (skatīt 2.pielikumu un 13.attēlu).
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13.att. Neatkarīgo institūciju pieprasījumi starpnozaru JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas dokumentiem, milj. euro
Svarīgi norādīt, ka finansējums tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai un
tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšanai ir pieprasīts dubultā, jo nepieciešamā finansējuma
pieprasījumu ir iesniegusi gan Tieslietu ministrija (Zemesgrāmatu nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas,
apgabaltiesas) kā starpnozaru JPI, gan katra neatkarīgā institūcija atsevišķi.
JPI administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem neatkarīgās institūcijas iesniedza
61 pieprasījumu par kopējo finansējumu 2017.gadam 10,1 milj. euro, 2018.gadam 10,8 milj. euro
un 2019.gadam – 18,4 milj. euro (skatīt 14.attēlu).
Vislielāko pieprasījumu skaitu JPI administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem
iesniedza Radio un televīzija – 25, Prokuratūra – 10, Augstākā tiesa – deviņus, Satversmes tiesa –
deviņus, un Tiesībsarga birojs – septiņus un Valsts kontrole vienu pieprasījumu (skatīt
6.pielikumu).

14.att. Neatkarīgo institūciju pieprasījumi JPI administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem, milj. euro
Vislielāko finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās kapacitātes stiprināšanas
pasākumiem iesniedza Prokuratūra 2017.gadam 3,3 milj. euro apmērā, 2018.gadam 4,5 milj. euro
apmērā un 2019.gadam 11,4 milj. euro apmērā. No tiem finansiāli nozīmīgākie:
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o Prokuroru atalgojuma palielinājums (2018.gadam 3,2 milj. euro un 2019.gadam 9,1
milj. euro);
o Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi
(2017.gadam 0,8 milj. euro);
o Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un attīstība
(2017.gadam 0,7 milj. euro, 2018.gadam 0,1 milj. euro un 2019.gadam 0,07 milj.
euro).
FM 2016.gada 15.jūnijā tika saņemta papildu vēstule no Prokuratūras (Nr.2-28/1016/2016)
par Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanu. Ņemot vērā, ka iesniegtā informācija neatbilda
MK noteikumos Nr.867 noteiktajai JPI iesniegšanas kārtībai papildu finansējuma pieprasījums
netika iekļauts kopējos JPI pieprasījumos.
Radio un televīzija iesniedza finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem 2017.gadam 5,4 milj. euro apmērā, 2018.gadam 4,8 milj. euro apmērā
un 2019.gadam 4,5 milj. euro apmērā. No tiem finansiāli nozīmīgākie:
o S1 un S2 studiju režijas atjaunošana, vienota aparatūras kompleksa, kas apkalpos
vairākus studiju paviljonus, izveide (2017.gadam 1,6 milj. euro un 2018.gadam 0,5
milj. euro);
o Multimediju satura platforma interneta vidē jauniešu un ekonomiski aktīvu
iedzīvotāju auditorijai krievu valodā (2017.gadam 0,8 milj. euro, 2018. un
2019.gadam 1,9 milj. euro katru gadu);
o LTV 1 programmas konkurētspējas palielināšana darba dienu vakara programmā
(2017.,2018. un 2019.gadam 0,6 milj. euro katru gadu);
o Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei nepieciešamais papildu finansējums
(2017.,2018. un 2019.gadam 0,5 milj. euro katru gadu);
o VSIA “Latvijas Radio” satura kvalitātes vadības, programmu plānošanas un
cilvēkresursu vadības sistēmu ieviešana, pārvaldes kapacitātes nodrošināšana
(2017.gadam 0,3 milj. euro, 2018. un 2019.gadam 0,2 milj. euro katru gadu).
Savukārt Augstākā tiesa iesniedza finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās
kapacitātes stiprināšanas pasākumiem 2017.gadam 0,8 milj. euro apmērā, 2018.gadam 0,7 milj.
euro apmērā un 2019.gadam 1,7 milj. euro apmērā. No tiem finansiāli nozīmīgākie:
o Augstākās tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana (2017.gadam 0,3 milj. euro,
2018.gadam 0,4 milj. euro un 2019.gadam 0,8 milj. euro);
o Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnešu atalgojuma palielināšana
(2019.gadam 0,5 milj. euro);
o Latvijas Republikas Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas
darba finansēšana (2017.gadam 0,2 milj. euro, 2018. un 2019.gadam 0,1 milj.
euro katru gadu).
Satversmes tiesa iesniedza finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem 2017.gadam 0,4 milj. euro apmērā, 2018. un 2019.gadam 0,6 milj. euro
apmērā katru gadu. No tiem finansiāli nozīmīgākie:
o Strukturālā reforma: juridiskā bloka papildināšana (2017.,2018. un 2019.gadam 0,2
milj. euro katru gadu);
o Tiesnešu algu palielinājums (2018.gadā 70%, 2019.gadā 85%, 2020.gadā 100%)
(2018.gadam 0,07 milj. euro un 2019.gadam 0,2 milj. euro);
o Telpu sagatavošana strukturālajām reformām: telpu pārbūves projekta izstrādāšana
un saskaņošana, telpu remonts, resursu samazinājuma segšana saistībā ar telpu
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nomas līguma pārtraukšanu (2017.gadam 0,02 milj. euro, 2018.gadam 0,2 milj.
euro un 2019.gadam 0,05 milj. euro);
Tiesībsarga birojs iesniedza finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās kapacitātes
stiprināšanas pasākumiem 2017.gadam 0,04 milj. euro apmērā, 2018.gadam 0,03 milj. euro
apmērā un 2019.gadam 0,01 milj. euro apmērā, tai skaitā:
o
o

Starptautiskā Ombudu tīkla (IOI) konference (2018.gadam 0,02 milj. euro);
Baltijas un Ziemeļvalstu ombudu konference (2017.gadam 0,01 milj. euro).

Savukārt Valsts kontrole iesniedza finansējuma pieprasījumu JPI administratīvās
kapacitātes stiprināšanas pasākumam – Valsts kontroles un publiskā sektora revīziju kopumā
efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot starptautisko publiskā sektora revīziju standartu (ISSAI)
vienotu piemērošanu publiskā sektora revīzijās un Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju
darbības stabilitāti un drošību – 2017., 2018. un 2019.gadam 0,2 milj. euro apmērā katru gadu.

5. Optimizācijas pasākumi
5.1. Ministriju iesniegtie priekšlikumi optimizācijas pasākumiem
FM tika saņemts Tieslietu ministrijas pieteikums JPI 19_05_P_N “Tiesas izvietošana un
darbinieku motivēšana efektīvas darbības nodrošināšanai” 2017.gadā un turpmāk ik gadu
izdevumiem atlīdzībai 72 938 euro (tajā skaitā atalgojums 59 016 euro) apmērā, lai nodrošinātu
tiesu darbinieku motivēšanu, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2017.gadā 98 114 euro
apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 119 349 euro apmērā un izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai 2017.gadā 21 235 euro apmērā, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas
tiesas izvietošanai telpās Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā. Tieslietu ministrija ierosina minēto JPI
19_05_P_N finansēt no atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26
39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem – budžeta
apakšprogrammā 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” 2014.gada JPI “Mutvārdu un
procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam” ietaupītā finansējuma
192 287 euro apmērā.
Vienlaikus FM iesniegts Tieslietu ministrijas JPI pieteikums 19_04_P “Personāla mainības
ierobežošana TM resora iestādēs” 2017.gadā un turpmāk izdevumiem atlīdzībai budžeta
apakšprogrammā 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” 86 258 euro apmērā (tajā skaitā
atalgojums 77 064 euro), apakšprogrammā 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana” 117 488 euro
apmērā (tajā skaitā atalgojums 77 569 euro), apakšprogrammā 09.01.00 “Valsts valodas
aizsardzība” 51 356 euro apmērā (tajā skaitā atalgojums 37 610 euro) un programmā 97.00.00
“Nozaru vadība un politikas plānošana” 29 875 euro apmērā (tajā skaitā atalgojums 24 173 euro),
lai ierobežotu intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju
izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem. Tieslietu ministrija
ierosina minēto JPI 19_04_P finansēt no atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes
protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem –
budžeta apakšprogrammā 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” juridiskās palīdzības
nodrošināšanai, tajā skaitā 2014.gada JPI “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā nepilngadīgajiem cietušajiem par
nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību” ietaupītā finansējuma 284 977 euro
apmērā.
Atbilstoši Tieslietu ministrijas sagatavotajam informatīvajam ziņojumam “Par neatliekami
risināmo situāciju ieslodzījuma vietās sabiedrības drošības nodrošināšanai” Tieslietu ministrijas
iesniegtās JPI 19_03_P “Ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošana Olaines cietuma
Atkarīgo centrā” īstenošana 2017.gadā un turpmāk tiks daļēji nodrošināta, pārdalot finansējumu
no 2014.gadā uzsāktajām JPI, tajā skaitā 598 117 euro no JPI “Notiesātās personas resocializācijas
procesa īstenošana” un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§
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3.5.apakšpunktā noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem 342 383 euro no JPI
“Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.405 “Grozījumi Ministru
kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 “Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības
koncepciju”” jāprecizē Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Ieslodzījuma
vietu būvniecība” izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam “Jauna cietuma būvniecība Liepājā”,
paredzot finansējumu 2017.gadam 14 837 464 euro apmērā, 2018.gadam 33 202 752 euro apmērā
un 2019.gadam 26 557 580 euro.
FM iesniedza priekšlikumu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes
protokola Nr.26 39.§ 3.7.apakšpunktā noteiktajiem FM budžeta apakšprogrammā 41.05.00
“Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” un 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām
nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” ietaupīto finansējumu 2017., 2018. un 2019.gadā 241 209 euro
apmērā ik gadu novirzīt Finanšu ministrijas izdevumu segšanai, tajā skaitā:
o 2017.gadā 83 824 euro, 2018. un 2019.gadā 78 331 euro programmā 97.00.00 “Nozaru vadība
un politikas plānošana” jaunajai politikas iniciatīvai 13_01_P “Zvērinātu revidentu un
zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošana” trīs amata
vietu darbības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo ministrijas amata vietu skaitu, tajā skaitā
2017.gadā un turpmāk ik gadu izdevumiem atlīdzībai 69 355 euro (tajā skaitā atalgojums
55 570 euro) apmērā un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 8 976 euro apmērā, kā arī
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2017.gadā 5 493 euro apmērā;
o 2017.gadā 4 000 euro, 2018. gadā 22 000 euro apakšprogrammā 39.03.00 “Dārgmetālu
izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude” jaunajai politikas iniciatīvai 22_01_H “Latvijas
Simtgades kultūras sadaļa un biroja kapacitāte” Latvijas Proves biroja īstenojamo pasākumu
nodrošināšanai;
o 2017.gadā 143 984 euro, 2018.gadā 131 479 euro un 2019.gadā 153 479 euro programmā
97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu ministrijas darbību, kā arī
īstenotu ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanu;
o 2017.gadā 8 920 euro, 2018. un 2019.gadā 8 918 euro ik gadu programmā 32.00.00
“Iepirkumu uzraudzības birojs” publikāciju vadības sistēmas jauna moduļa izveidei un
uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas uzturēšanas izdevumu apmaksai;
o 2017., 2018. un 2019.gadā 481 euro apmērā ik gadu apakšprogrammā 41.03.00 “Iemaksas
starptautiskajās organizācijās”, lai nodrošinātu plānoto maksājumu Dārgmetālu kontroles un
zīmogošanas konvencijai.
Izglītības un zinātnes ministrija, iesniedzot pieprasījumu JPI, ierosināja Ministru kabineta
2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteikto Izglītības un zinātnes
ministrijas iekšējo resursu 2017.gadā 10 094 430 euro apmērā un 2018.gadā 8 896 673 euro
apmērā novirzīšanu citu Izglītības un zinātnes ministrijas JPI finansēšanai, tai skaitā:
o 15_02_P “Latvijas pētniecības kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšana”, tajā skaitā
zinātnes bāzes finansējuma palielinājumam 2017.gadā 963 683 euro apmērā un 2018.gadā
988 875 euro apmērā un valsts pētījumu programmu īstenošanai 2017.gadā 437 186 euro
apmērā;
o 15_03_P “Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana”, lai nodrošinātu valsts
funkciju sporta nozarē nemainīgā līmenī, 2017.gadā 1 455 403 euro apmērā un 2018.gadā 575
404 euro apmērā;
o 15_04_P “Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē” 2017. un 2018.gadā 2 028
euro apmērā ik gadu;
o 15_01_A “Izglītības un zinātnes ministrijas attīstības pasākumi, tai skaitā dalības
nodrošināšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD)” 2017.un
2018.gadā 792 389 euro apmērā ik gadu;
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o 15_01_H “Pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešana” 2017.un 2018.gadā 5 764 077
euro apmērā ik gadu;
o padotības iestāžu (Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, Studiju
un zinātnes administrācija, Murjāņu sporta ģimnāzija, Latvijas Sporta muzejs, Koledžas)
uzturēšanas izdevumu segšanai 2017.un 2018.gadā 264 737 euro apmērā.
Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokola Nr.33 35.§
“Noteikumu projekts “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 9.punktā noteiktajam papildu
nepieciešamo finansējumu izdevumu segšanai pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai
2017., 2018. un 2019.gadā 15 666 668 euro apmērā ik gadu jānodrošina no Izglītības un zinātnes
ministrijai pieejamajiem iekšējiem resursiem. Ņemot vērā, ka minētā protokola 9.punktā noteiktais
papildu nepieciešamā finansējuma apjoms pārsniedz Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes
protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrijas pieejamo iekšējo
resursu apjomu, ko varētu novirzīt arī JPI, uzskatām, ka Izglītības un zinātnes ministrijas
priekšlikums atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem ministrijai pieejamos iekšējos resursus
10 094 430 euro apmērā un 2018.gadā 8 896 673 euro apmērā novirzīt citu prioritāšu daļējai
nodrošināšanai ir skatāms pēc tam, kad nodrošināts nepieciešamais finansējums pedagogu darba
samaksas reformas ieviešanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.473 “Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju
apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās
aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”” laika posmam no 2016.gada 18.jūlija līdz
2017.gada 30.jūnijam noteikta valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu 9,60
euro/tonnā apmērā, kas ir par 15,5% jeb 1,76 euro mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda
valsts nodevas likmi (11,36 euro/tonnā). Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams samazināt
valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas
produktu drošības rezervju uzturēšanu 2017.gadā 2 000 000 euro apmērā, 2018.gadā 2 000 000
euro apmērā un 2019.gadā 956 538 euro apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 2017.gadā
420 000 euro apmērā, 2018.gadā 420 000 euro apmērā un 2019.gadā 200 873 euro apmērā.
Vienlaikus ir nepieciešams samazināt izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta
apakšprogrammā 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana” 2017.gadā 2 420 000 euro
apmērā, 2018.gadā 2 420 000 euro apmērā un 2019.gadā 1 157 411 euro apmērā naftas produktu
rezervju sistēmas uzturēšanai.
Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 1,7% no IKP 2017.gadā, 2%
no IKP 2018.gadā un 2% no IKP 2019.gadā, ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes, Aizsardzības
ministrijas budžeta izdevumi, salīdzinot ar 2016.gadam plānotajiem izdevumiem atbilstoši
likumam “Par valsts budžetu 2016.gadam”, palielināsies attiecīgi 2017.gadā par 80 923 406 euro,
2018.gadā par 190 167 606 euro un 2019.gadā par 224 359 606 euro.
Ekonomikas ministrijas iesniegtajai JPI 12_02_P “Konkurences politikas īstenošana
mazumtirdzniecībā, publisko personu darbībā un apvienošanās lietu izskatīšanā” pieprasīts
papildu finansējums 2017.gadā 200 658 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 191 133 euro
apmērā Konkurences padomes darbības nodrošināšanai, tai skaitā 5 jaunu amata vietu izveidei.
Ņemot vērā, ka 2016.gadā ir ieviesta apvienošanās izvērtēšanas nodeva un JPI izdevumu daļējai
finansēšanai ir finansēšanas avots, tad palielinot ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par
apvienošanās izvērtēšanu 2017.gadā un turpmāk ik gadu 60 000 euro apmērā, ir atbalstāma
izdevumu palielināšana Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.02.00 “Konkurences
politikas ieviešana” 2017., 2018. un 2019.gadā atlīdzībai 57 690 euro (tai skaitā atalgojums 46 679
euro) apmērā, lai nodrošinātu Konkurences padomes administratīvās kapacitātes stiprināšanu.
Atbilstoši FM 2016.gada 3.augusta vēstulē Nr.8-1-02/4140 papildu sniegtajai informācijai
FM iesniegtajai JPI “Azartspēļu automātu saslēgšana vienotā tīklā” ir paredzēts finansēšanas
avots – maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, attiecīgi nodrošinot fiskāli neitrālu ietekmi uz
valsts budžetu.
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5.2. Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība
Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtību nosaka Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”. Atbilstoši šobrīd noteiktajam normatīvajam regulējumam
valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie
īpašumi”, izņemot tikai atsevišķi noteiktus gadījumus, kad to var veikt citas iestādes, piemēram,
valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”. Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtie
līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas1 tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumu
kontā un izmantoti valsts budžeta izdevumu segšanai.
Turklāt atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumam Nr.319 “Par Valsts
nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” valsts pārvaldes
iestādēm tika noteikts pienākums risināt to lietošanā, valdījumā esošo nekustamo īpašumu
struktūras optimizēšanu un to rīcībā esošos valsts nekustamos īpašumus pakāpeniski nodot
Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”
pārvaldīšanā, un tikai atsevišķos gadījumos organizēt to pārvaldīšanu pēc nozaru principa, nododot
valsts nekustamos īpašumus citu specializēto kapitālsabiedrību vai valsts pārvaldes iestāžu
pārvaldīšanā (minētajā rīkojumā ir noteikti termiņi ministrijām minētā uzdevuma izpildei).
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ “Informatīvais
ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un
priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018.
un 2019.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” izstrādes procesā”” 17.punktā
dotajam uzdevumam ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm bija jāveic to valdījumā
esošā valsts nekustamā īpašuma pārvaldības efektivizēšana, t.sk. izvērtējot lietderību veikt tā
atsavināšanu vai nodošanu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”. Ja šī uzdevuma
izpildes rezultātā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes tās valdījumā esošo valsts nekustamo
īpašumu atsavina, tad atsavināšanas ieņēmumi ir daļēji novirzāmi kopējiem valsts pamatbudžeta
ieņēmumiem un daļēji attiecīgās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes resursiem izdevumu
segšanai.
Attiecīgi, pieņemot, ka sākotnēji minētā kārtība būtu attiecināma tikai uz 2017.gadu, lai
nodrošinātu tās izpildes iespējamību, likumprojektā “Par valsts budžetu 2017.gadam”,
nepieciešams iekļaut normu, kas būtu speciālā tiesību norma attiecībā pret Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumu un paredzētu šādu kārtību:
1. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde ir atbildīga par Ministru kabineta rīkojuma
projekta par attiecīgā tās valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu
(pārdošanu) sagatavošanu un virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
2. Ministrija vai cita centrālā valsts iestāde veic tās valdījumā esošā valsts nekustamā
īpašuma atsavināšanas organizēšanu (veikšanu).
3. Valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu
atskaitīšanas tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc to saņemšanas.
4. Daļa no valsts budžetā ieskaitītajiem līdzekļiem ir piešķirami ministrijai vai citai
centrālai valsts iestādei, kuras valdījumā bija attiecīgais valsts nekustamais īpašums,
gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā kārtībā, palielinot ministrijai apropriāciju
resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgiem izdevumiem.
Papildus, lai novērstu paredzamās diskusijas Ministru kabinetā pie katra Ministru kabineta
rīkojuma projekta par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu (pārdošanu) par finansējuma
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 36., 37.puntā ir noteikts valsts
nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumu apmērs, kas tiek atskaitīs no valsts nekustamās mantas atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, pirms tie
tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā, t.i. –
-pārdodot apbūvētus zemesgabalus, – 50 procentu, bet ne mazāk kā 1300 euro no realizācijas cenas;
-pārdodot citu nekustamo īpašumu, – 50 procentu, bet ne mazāk kā 2130 euro no realizācijas cenas.
1
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procentuālo apmēru, kāds pārskaitāms ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras valdījumā
esošo valsts nekustamā īpašuma objektu plānots atsavināt atbilstoši minētajai kārtībai, Finanšu
ministrija piedāvā noteikt vienotu procentuālo apmēru, kāds no budžeta ieņēmumiem tiktu
piešķirts ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras valdījumā esošais valsts nekustamais
īpašums tiks atsavināts.
Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 17.punkta izpildes
ietvaros ministriju iesniegtā informācija (skatīt 8.pielikumu) nesniedz pilnīgu informāciju par to
valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma objektu skaitu, kas varētu tikt virzīti atsavināšanai
(pārdošanai) atbilstoši paredzētajai kārtībai. Līdz ar to šobrīd nav iespējams prognozēt kāds
papildu finanšu līdzekļu apjoms varētu tikt novirzīts ministrijām vai citām centrālajām iestādēm
to valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā.
Lai finansējuma pārdale atbilstoši paredzētajai kārtībai, kā arī pārdalītā finansējuma
izlietošana būtu izpildāma 2017.gada ietvaros, Ministru kabineta lēmumam par valsts nekustamā
īpašuma atsavināšanu jābūt pieņemtam 2017.gada pirmajos mēnešos. Tomēr, attiecīgi baltoties uz
minētās kārtības piemērošanas rezultātiem un izmantotās pieejas efektivitātes vērtējumu, būtu
jāizvērtē nepieciešamību minēto kārtību nostiprināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma normās.
Priekšlikumi turpmākai rīcībai
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§
17.punktā paredzēto valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu
pārdali, Finanšu ministrija aicina:
1. Paredzēt uzdevumu Finanšu ministrijai izstrādāt un iekļaut likumprojektā “Par valsts
budžetu 2017.gadam” normu, paredzot, ka valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu
organizē ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgais īpašums.
2. Ja pamatotu apsvērumu dēļ ministrija vai cita centrālā valsts iestāde nevar nodrošināt tās
valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas organizēšanu (veikšanu), tā
veicama atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” noteiktajā kārtībā.
3. Atbalstīt, ka 50% no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā valsts budžetā
ieskaitītajiem līdzekļiem ir piešķirami ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras
valdījumā bija attiecīgais valsts nekustamais īpašums, un izlietojami
primāri
kapitālieguldījumiem, neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu un
iestādes amatpersonu (darbinieku) motivēšanai par ieguldījumu iestādes kompetencē
esošo Valdības deklarācijā iekļauto mērķu sasniegšanā.
4. Paredzēt uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim izvērtēt valsts
nekustamā īpašuma atsavināšanas jaunās kārtības rezultātus un nepieciešamības gadījumā
izstrādāt grozījumus Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.

6. Turpmākā rīcība
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) ir
iesniegušas pieprasījumus jaunajām politikas iniciatīvām 2017.gadam 803 398 456 euro
apmērā, 2018.gadam 926 250 091 euro apmērā un 2019.gadam 1 218 503 942 euro apmērā,
tajā skaitā neatkarīgās institūcijas iesniegušas pieprasījumus jaunajām politikas iniciatīvām
2017.gadam 21 723 769 euro apmērā, 2018.gadam 35 707 431 euro apmērā, 2019.gadam
73 666 715 euro apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija ir iesniegusi pieprasījumu par nepieciešamo
finansējumu budžeta apakšprogrammā 64.08.00 “Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības
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garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)” palielināt izdevumus
2017.gadam par 24 668 388 euro, 2018. un 2019.gadam par 26 240 655 euro ik gadu pārejas
posma valsts atbalsta izlīdzināšanas pasākumiem ciltsdarba maksājumu veidā un atbalstīt, ka
jautājumu par nepieciešamo finansējumu Zemkopības ministrijai skata kopā ar jaunajām
politikas iniciatīvām.
4.

Pieņemt zināšanai, ka jautājumu par ministrijām papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros
izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu skata vienlaikus ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu
atbilstoši 2016.gada 1.marta Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.10 51.§ 14.punkts) dotajam
uzdevumam.

5. Pieņemt zināšanai, ka jautājumu par ministrijām papildus nepieciešamo finansējumu nomas
maksas līgumu noslēgšanai, lai nodrošinātu par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem
rekonstruēto un centrālā apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu objektu uzturēšanu pēc
projekta pabeigšanas, skata kopā ar jaunajām politikas iniciatīvām.
6. Ņemot vērā 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē sniegto informāciju par indikatīvo
fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2017.–2019.gadā un uzsākto diskusiju par
iespējamajiem risinājumiem valsts budžeta ieņēmumu daļas palielināšanai, finanšu ministrei
organizēt diskusijas par atbalstāmajām neatliekamajām jaunajām politikas iniciatīvām un
iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdē.
7. Jautājums par
papildu nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas budžeta
apakšprogrammā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” elektroenerģijas lietotāju
atbalstam 2017.gadā un turpmākajos gados skatāms Ministru kabinetā vienlaicīgi ar
Ekonomikas ministrijas sagatavoto izvērtējumu par subsidētās elektroenerģijas nodokļa
izpildes progresu 2016.gadā un priekšlikumiem par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu
elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2017.gadā un turpmākajos gados.
8. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt valsts pamatbudžeta prognozējamos
ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
2017.gadā 2 000 000 euro apmērā, 2018.gadā 2 000 000 euro apmērā un 2019.gadā 956 538
euro apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 2017.gadā 420 000 euro apmērā, 2018.gadā
420 000 euro apmērā un 2019.gadā 200 873 euro apmērā. Samazināt izdevumus budžeta
apakšprogrammā 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana” 2017.gadā 2 420 000 euro
apmērā, 2018.gadā 2 420 000 euro apmērā un 2019.gadā 1 157 411 euro apmērā naftas
produktu rezervju sistēmas uzturēšanai.
9. Daļēji atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto jauno politikas iniciatīvu 12_02_P
“Konkurences politikas īstenošana mazumtirdzniecībā, publisko personu darbībā un
apvienošanās lietu izskatīšanā”. Palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus
valsts budžetā no valsts nodevas par apvienošanās izvērtēšanu 2017.gadā un turpmāk ik gadu
60 000 euro apmērā un attiecīgi 2017., 2018. un 2019.gadā palielināt izdevumus atlīdzībai 57
690 euro (tajā skaitā atalgojums 46 679 euro) apmērā Ekonomikas ministrijas budžeta
apakšprogrammā 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana”, lai nodrošinātu Konkurences
padomes administratīvās kapacitātes stiprināšanu.
10. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā
noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Tieslietu ministrijas
priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”
2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana
atbilstoši Kriminālprocesa likumam” ietaupīto finansējumu 192 287 euro apmērā novirzīt
Tieslietu ministrijas jaunajai politikas iniciatīvai 19_05_P_N “Tiesas izvietošana un
darbinieku motivēšana efektīvas darbības nodrošināšanai”, tajā skaitā 2017.gadā un turpmāk
ik gadu izdevumiem atlīdzībai 72 938 euro (tajā skaitā atalgojums 59 016 euro) apmērā, lai
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nodrošinātu tiesu darbinieku motivēšanu, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2017.gadā
98 114 euro apmērā, 2018.gadā un turpmāk ik gadu 119 349 euro apmērā un izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai 2017.gadā 21 235 euro apmērā, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas
Zemgales priekšpilsētas tiesas izvietošanu telpās Mazā Nometņu ielā 39, Rīgā.
11. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā
noteiktajiem Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Tieslietu ministrijas
priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 03.03.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana”
juridiskās palīdzības nodrošināšanai, tajā skaitā 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai
“Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, tajā
skaitā
nepilngadīgajiem
cietušajiem
par
nodarījumu
pret
tikumību
vai
dzimumneaizskaramību” ietaupīto finansējumu 284 977 euro apmērā 2017.gadā un turpmāk
novirzīt Tieslietu ministrijas jaunajai politikas iniciatīvai 19_04_P “Personāla mainības
ierobežošana TM resora iestādēs” izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 03.03.00
“Juridiskās palīdzības nodrošināšana” 86 258 euro apmērā (tajā skaitā atalgojums 77 064
euro), apakšprogrammā 03.04.00 “Tiesu ekspertīžu veikšana” 117 488 euro apmērā (tajā
skaitā atalgojums 77 569 euro), apakšprogrammā 09.01.00 “Valsts valodas aizsardzība” 51
356 euro apmērā (tajā skaitā atalgojums 37 610 euro) un programmā 97.00.00 “Nozaru
vadība un politikas plānošana” 29 875 euro apmērā (tajā skaitā atalgojums 24 173 euro), lai
ierobežotu intensīvo personāla mainību, kas negatīvi ietekmē iestādēm noteikto funkciju
izpildes kvalitāti un rada nesamērīgu papildus slodzi pārējiem darbiniekiem.
12. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas 19_03_P
“Ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošana Olaines cietuma Atkarīgo centrā”
īstenošana 2017.gadā un turpmāk tiks daļēji nodrošināta, pārdalot finansējumu no 2014.gadā
uzsāktajām jaunajām politikas iniciatīvām, tajā skaitā 598 117 euro no jaunās politikas
iniciatīvas “Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošana” un atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.5.apakšpunktā noteiktajiem
Tieslietu ministrijas iekšējiem resursiem 342 383 euro no jaunās politikas iniciatīvas
“Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam”.
13. Ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes, nodrošināt Aizsardzības ministrijas budžeta
izdevumu palielinājumu, salīdzinot ar 2016.gadam plānotajiem izdevumiem atbilstoši
likumam “Par valsts budžetu 2016.gadam”, attiecīgi 2017.gadam par 80 923 406 euro,
2018.gadam par 190 167 606 euro un 2019.gadam par 224 359 606 euro. Izdevumu
palielinājums nodrošinās Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 1,7% no IKP
2017.gadā, 2% no IKP 2018.gadā un 2% no IKP 2019.gadā.
14. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Valsts kontroles priekšlikumu budžeta
programmā 01.00.00 “Valsts kontrole” palielināt bāzes izdevumus 2017., 2018. un
2019.gadam 37 730 euro apmērā katru gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai
turpinātu Valsts kontrolei nepieciešamo revīzijas atbalsta rīku uzturēšanu.
15. Atbalstīt valsts budžeta bāzes precizējumos iekļauto Labklājības ministrijas priekšlikumu
palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus starptautiskajai sadarbībai 2017.,
2018. un 2019.gadam 21 695 euro apmērā ik gadu, lai nodrošinātu dalības maksas iemaksu
veikšanu pilnā apmērā Starptautiskajā Darba organizācijā un Starptautiskajā Darba
inspekcijas asociācijā, kā arī sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus
starptautiskajai sadarbībai 2017., 2018. un 2019.gadam 1 121 euro apmērā ik gadu, lai
nodrošinātu dalības maksas iemaksas veikšanu pilnā apmērā Starptautiskajā Sociālās drošības
asociācijā.
16. Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.405 “Grozījumi Ministru
kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 “Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras
attīstības koncepciju”” precizēt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00
“Ieslodzījuma vietu būvniecība” izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam “Jauna cietuma
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būvniecība Liepājā”, paredzot finansējumu 2017.gadam 14 837 464 euro apmērā, 2018.gadam
33 202 752 euro apmērā un 2019.gadam 26 557 580 euro.
17. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokola Nr.26 39.§ 3.7.apakšpunktā
noteiktajiem Finanšu ministrijas iekšējiem resursiem atbalstīt Finanšu ministrijas
priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”
un 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”
ietaupīto finansējumu 2017., 2018. un 2019.gadam 241 209 euro apmērā ik gadu novirzīt
Finanšu ministrijas izdevumu segšanai, tajā skaitā:
17.1. 2017.gadā 83 824 euro, 2018. un 2019.gadā 78 331 euro programmā 97.00.00 “Nozaru
vadība un politikas plānošana” jaunajai politikas iniciatīvai 13_01_P “Zvērinātu
revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības
izveidošana” trīs amata vietu darbības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo ministrijas
amata vietu skaitu, tajā skaitā 2017.gadā un turpmāk ik gadu izdevumiem atlīdzībai 69
355 euro (tajā skaitā atalgojums 55 570 euro) apmērā un izdevumiem precēm un
pakalpojumiem 8 976 euro apmērā, kā arī izdevumiem pamatkapitāla veidošanai
2017.gadā 5 493 euro apmērā;
17.2. 2017.gadā 4 000 euro, 2018. gadā 22 000 euro apakšprogrammā 39.03.00 “Dārgmetālu
izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude” jaunajai politikas iniciatīvai 22_01_H
“Latvijas Simtgades kultūras sadaļa un biroja kapacitāte” Latvijas Proves biroja
īstenojamo pasākumu nodrošināšanai;
17.3. 2017.gadā 143 984 euro, 2018.gadā 131 479 euro un 2019.gadā 153 479 euro
programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu
ministrijas darbību, kā arī īstenotu ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanu;
17.4. 2017.gadā 8 920 euro, 2018. un 2019.gadā 8 918 euro ik gadu programmā 32.00.00
“Iepirkumu uzraudzības birojs” publikāciju vadības sistēmas jauna moduļa izveidei un
uzturēšanai, kā arī atjaunotās servertehnikas uzturēšanas izdevumu apmaksai;
17.5. 2017., 2018. un 2019.gadā 481 euro apmērā ik gadu apakšprogrammā 41.03.00
“Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, lai nodrošinātu plānoto maksājumu
Dārgmetālu kontroles un zīmogošanas konvencijai.
18. Ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokola Nr.33 35.§ 9.punktā
noteikto, ka papildu nepieciešamo finansējumu izdevumu segšanai pedagogu darba samaksas
reformas ieviešanai 2017., 2018. un 2019.gadā 15 666 668 euro apmērā ik gadu jānodrošina
no Izglītības un zinātnes ministrijai pieejamajiem iekšējiem resursiem, Izglītības un zinātnes
ministrijas iesniegtos priekšlikumus par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes
protokola Nr.26 39.§ 3.1.apakšpunktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo
resursu 2017.gadā 10 094 430 euro apmērā, 2018.gadā 8 896 673 euro apmērā novirzīšanu
citu Izglītības un zinātnes ministrijas jauno politiku iniciatīvu finansēšanai izskatīt pēc tam,
kad nodrošināts nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai.
19. Ministrijām izvērtēt iespēju jauno politikas iniciatīvu īstenošanai izmantot izdevumu
pārskatīšanas rezultātā identificētos iekšējos resursus atbilstoši 2016.gada 31.maija Ministru
kabineta sēdē (protokols Nr.26 39.§ 3.punkts) minētajam un līdz 2016.gada 12.augusta
plkst.12:00 iesniegt attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijā.
20. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu valsts nekustamā īpašuma
atsavināšanas kārtības noteikšanai. Finanšu ministrijai izstrādāt un likumprojektā “Par valsts
budžetu 2017.gadam” iekļaut normu, paredzot iespēju, ka valsts nekustamā īpašuma
atsavināšanu organizē ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras valdījumā ir attiecīgais
īpašums, kā arī 50% no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā valsts budžetā
ieskaitītajiem līdzekļiem ir piešķirami ministrijai vai citai centrālai valsts iestādei, kuras
valdījumā bija attiecīgais valsts nekustamais īpašums, un izlietojami primāri
FMZino_050816_JPI.docx; Informatīvais ziņojums par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām un optimizācijas
pasākumiem 2017., 2018. un 2019.gadam

26
kapitālieguldījumiem, neatliekamiem pasākumiem ar pozitīvu sociālekonomisku efektu un
iestādes amatpersonu (darbinieku) motivēšanai par ieguldījumu iestādes kompetencē esošo
Valdības deklarācijā iekļauto mērķu sasniegšanā.
21. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim izvērtēt valsts nekustamā īpašuma
atsavināšanas jaunās kārtības rezultātus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
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