Finanšu ministrija 2021.gads
1. Ikgadējie paveicamie darbi politikas mērķu īstenošanai
1.1. Izstrādāt Latvijas Stabilitātes programmu 2021.-2024.gadam
1.2. Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ''Par makroekonomisko rādītāju,
ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2022.-2024.gadā”
1.3. Izstrādāt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2022.gadam, iesniegšanai Eiropas
Komisijā un Eirogrupā
1.4. Izstrādāt likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un tā
paskaidrojumus
1.5. Izstrādāta un pārstāvēta nacionālā pozīcija un normatīvie akti ienākumus nenesošo kredītu (non
performing loans) līmeņa samazināšanai atbilstoši Eiropas Komisijas pārskatītajam (t.sk., paredzamo
COVID 19 seku novēršanai) rīcības plānam
1.6. Nodrošināta aktīva dalība ES Padomes, Eiropas Komisijas un OECD darba grupu sēdēs, aizstāvot
nacionālās intereses un vienojoties par kopīgām interesēm ES līmenī ekonomiskās politikas jomā un
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
1.7. Sagatavota analīze un Latvijas pozīcija par starptautisko finanšu institūciju (SFI) aktuālajiem politikas
plānošanas dokumentiem un nodrošināta vadības informēšana un sagatavošana šajos jautājumos.
Organizētas un sagatavotas Latvijas pārstāvju divpusējās tikšanās ar SFI pārstāvjiem. Sagatavoti
Latvijas pilnvarnieka balsojumi SFI
1.8. Iesniegti Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmai (SRAP) izskatīšanai Latvijas
institūciju projektu pieteikumi, nodrošinot Finanšu ministrijas kā SRAP Koordinējošās iestādes Latvijā
pienākumu un saistību izpildi
1.9. Izstrādāt gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu un tā paskaidrojumus
1.10.
Nodrošināta nepieciešamais finansējums līdzsvarotai reģionālai attīstībai, lai pašvaldībām būtu
stabils to funkciju veikšanai nepieciešamais finansējums, tai skaitā dotācijas sadale, aizņēmumu un
galvojumu resursu pieejamība
1.11.
Veikt budžeta izdevumu pārskatīšanu, kā arī sniegt sabiedrībai uztveramu informāciju par
valsts budžetu kā politikas realizācijas instrumentu
1.12.
Attīstīt normatīvo regulējumu valsts budžeta politikas jomā, pilnveidot finanšu vadību un
budžeta metodoloģiju budžeta ieņēmumu un izdevumu plānošanas un uzskaites jomā, sniegt
metodoloģisko atbalstu budžeta iestādēm par budžeta jautājumiem, veicinot iestāžu finansiālās
darbības pilnveidošanu
1.13.
Savlaicīgi nodrošināt finanšu resursu pieejamību finansēšanas nepieciešamības segšanai ar
zemām valsts parāda apkalpošanas izmaksām ilgtermiņā, ierobežojot finanšu riskus un vienlaikus
sekmējot iekšējā finanšu tirgus attīstību
1.14.
Sniegt pārliecību EK un donorvalstīm par ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadības un
kontroles sistēmas efektīvu darbību
1.15.
Nodrošināt, ka Latvijas kompetentas iestādes sadarbojas savstarpēji un ar OLAF ES finanšu
interešu aizsardzības jomā
1.16.
Nodrošināt ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības
stratēģijas pasākumu plāna 2020.-2022.gadam izpildi
1.17.
Pilnveidot, efektivizēt un nodrošināt labas pārvaldības principiem atbilstošu FM, tās padotības
iestāžu un ES fondu, ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanā iesaistīto iestāžu IKS darbību:
1. Apstiprināts IAD IAN stratēģiskais plāns 2022.-2026.gadam;
2.Apstiprināts 2022.gada auditu plāns
1.18.
Attīstīt un uzturēt sadarbību ar Valsts kontroli, izveidojot partnerattiecības:
1. Reizi ceturksnī sagatavota informācija par ieteikumu ieviešanas progresu;
2. Nodrošināta sadarbība ar Valsts kontroli iekšējā audita darba izmantošanā tiešās palīdzības veidā
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1.19.
Nodrošināt metodoloģisko atbalstu valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem atbilstoši labākajai
starptautiskajai praksei un IAI standartiem:
1.Izstrādāt vadlīnijas MK prioritārā audita 2021.gadam veikšanai (risku vadība);
2.Organizēt diskusijas ar IAS vadītājiem par MK prioritārā audita 2021.gadam veikšanu;
3.Koordinēt valsts pārvaldes iekšējo auditoru sadarbību ar Valsts kontroli projektā "Konsolidēto gada
pārskatu sagatavošana"
1.20.
Nodrošināt vienkāršoto izmaksu izmantošanu ES fondu projektu īstenošanā
1.21.
Nodrošināts, ka Revīzijas iestādes ES fondu pārbaudēs konstatētais kļūdu līmenis ir zemāks
par Eiropas Komisijas maksimāli pieļaujamo kļūdas lielumu
1.22.
ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšana par ES fondu jautājumiem - Ir piešķirti
2,3 % no TP ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu kapacitātes celšanai gadā
1.23.
Sagatavots Galīgo revīzijas ziņojums un veikto kontroļu gada kopsavilkuma ziņojums
1.24.
Reizi gadā sagatavot ES fondu un EEZ/NOR atbalsta programmu investīciju prognozes un
sekmēt to izpildi, jo īpaši, lai nodrošinātu ES fondu ikgadējo saistību izpildi atbilstoši Eiropas Komisijas
prasībām, regulāri (reizi pusgadā) sniedzot Ministru kabinetam ziņojumus ar novērtējumu par riskiem
un priekšlikumiem rīcībai un operatīvo informāciju ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta
finansējuma sniegtās investīciju iespējas
1.25.
Reizi gadā sagatavot pārvaldības deklarāciju iesniegšanai Eiropas Komisijai kopā ar Revīzijas
iestādes atzinumu kā apliecinājumu par grāmatvedības gadā atbilstoši pieprasītajiem izdevumiem,
tādējādi sniedzot pārliecību Eiropas Komisijai par atbilstošu un efektīvu ES fondu vadības un kontroles
sistēmas darbību un efektīviem risku pārvaldības pasākumiem izdevumu attiecināmības pārbaudei
1.26.
Nodrošināts analītiskais kopsavilkums par ES fondu un EEZ/NOR atbalsta programmu
investīciju sniegumu EK un donorvalstīm, kas ne tikai izpilda Regulu prasības, bet arī kalpo par pamatu
efektīvai vadības un kontroles sistēmas esamībai, pasākumiem risku novēršanai
1.27.
Efektīvas ES fondu un EEZ/NOR atbalsta programmu investēšanas un pārvaldības nolūkā,
nodrošināt regulāru komunikāciju ar EK un donorvalstīm, sociālajiem un sadarbības partneriem
dažādu forumu ietvaros
1.28.
Latvijas interešu aizstāvība Kohēzijas politikas regulējuma izstrādē
1.29.
Sagatavot ES fondu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumus atbilstoši ES fondu
izvērtēšanas plānām
1.30.
Nodrošināt apstrīdēto sadarbības iestādes lēmumu par projektu iesniegumiem izskatīšanu
vadošajā iestādē ar mērķi nodrošināt tiesiskumu un vienotu pieeju ES fondu tiesiskā regulējuma
interpretācijā un piemērošanā
1.31.
Analizēt vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto sadarbības iestādes lēmumu iemeslus un
nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus sadarbības iestādes darba pilnveidošanai, lai
preventīvi novērstu kļūdas sadarbības iestādes lēmumu pieņemšanā, tādējādi veicinot vienotu pieeju
ES fondu tiesiskā regulējuma interpretācijā un piemērošanā, kā arī projekta iesniedzēja/finansējuma
saņēmēja tiesiskās paļāvības principa ievērošanu ES fondu vadības un kontroles sistēmas ietvaros
1.32.
Nodrošināt sākotnējo izvērtēšanu atbalsta programmu un individuālā atbalsta projektiem, tai
skaitā atbilstoši aktuālajai EK un ES tiesu lēmumu praksei
1.33.
Organizēt un/vai vadīt apmācību pasākumus atbalsta sniedzējinstitūcijām valsts atbalsta
kontroles jautājumos
1.34.
Nodrošināt ikgadējo pārskatu par komercdarbībai sniegto valsts atbalstu sagatavošanu (SARI),
tostarp pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma arī specifisku jomu pārskatus, pāskatu par sniegto
komercdarbības atbalstu sabiedrisko pakalpojumu jomā un citus
1.35.
Nodrošināt Latvijas aktīvu dalību ES Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu sēdēs un
normatīvo aktu atbilstību ES normatīvo aktu prasībām un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus
regulējošajos normatīvajos aktos, aizstāvot savas intereses un vienojoties par kopīgām interesēm ES
līmenī
1.36.
Nodrošināt centralizētas elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas darbību, tai
skaitā papildus funkcionalitātes īstenošanu
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1.37.
Uzturēt uz rezultātu orientētu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu ES fondu 2014 – 2020
iekšējo kontroles sistēmu
1.38.
Klientu apkalpošanā ievērot pamata principu "konsultē vispirms"
1.39.
Izstrādāt nodokļu ieņēmumu un nenodokļu prognozes atbilstoši makroekonomiskajam
ietvaram pēc naudas plūsmas un ESA 2010 klasifikācijas
1.40.
Izstrādāt nodokļu atvieglojumu ietekmes izvērtējuma ziņojumu par 2020.gadu
1.41.
Aktualizēt Baltijas valstu analīzes rīku (modelis) nodokļu salīdzināšanai
1.42.
Nodrošināt Latvijas prioritāšu ES budžetā aizstāvību, uzturot ES budžeta līdzekļu pastāvīgu
pieejamību Latvijas ekonomikā, kā arī nodrošinot Latvijas saistību izpildi attiecībā uz ES budžetu.
Izstrādāt informatīvo ziņojumu par PVN pašu resursu
1.43.
Lai nodrošinātu Līgumslēdzējās pusēs, t.i. Latvijā un otrā Līgumslēdzējā Puses, stabilu un
skaidru nodokļa uzlikšanas noteikumu nemainību ilgākā laika periodā, tādējādi radot pievilcīgu un
stabilu investīciju vidi, kā arī lai nodrošinātu likumīgu pamatu abu valstu kompetento iestāžu tiešai
sadarbībai, tiks turpināts darbs pie nodokļu konvenciju izstrādes
1.44.
Atbilstības OECD BEPS ietvaros izvirzītajiem minimālajiem standartiem tiešo nodokļu jomā
nodrošināšana, ieviešot OECD izstrādāto daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un
peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām
1.45.
Sniegt atbalstu nodokļu administrācijai, citām valsts pārvaldes iestādēm un sadarbības
partneriem saistībā ar nodokļu likumu grozījumu skaidrošanu
1.46.
Turpināt nodrošināt SNS finanšu revīzijas kvalitātes izvērtēšanu, lai novērstu zvērinātu
revidentu neprofesionālu rīcību vai turpmākus normatīvo aktu pārkāpumus
1.47.
Turpināt uzturēt aktīvu un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru revīzijas jautājumos,
veicinot sabiedrības izpratni par revīziju, FM lomu un aktivitātēm tās aizsardzībā un veicināšanā
1.48.
Nodrošināt Latvijas aktīvu dalību ES Padomes un Eiropas Komisijas darba grupu sēdēs un
normatīvo aktu atbilstību ES normatīvo aktu prasībām un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus
regulējošajos normatīvajos aktos, aizstāvot nacionālās intereses un vienojoties par kopīgām
interesēm ES līmenī
1.49.
Nodrošināt Latvijas dalību OECD komiteju un darba grupu sanāksmēs, tādējādi, apzinot un
izvērtējot starptautisko jautājumu risinājumu jaunākās tendences, kā arī nodrošinot Latvijas
normatīvo aktu atbilstību OECD standartiem ministrijas kompetences jomās.(Visi departamenti)
1.50.
Nodrošināt uz riska analīzi balstītus uzraudzības pasākumus nelegāli iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas jomā
1.51.
Informēt sabiedrību par azartspēļu negatīvu ietekmi uz personu, par iespējām mazināt
nelabvēlīgo ietekmi un saņemt nepieciešamo atbalstu
1.52.
Regulāri un proaktīvi informēt sabiedrību par Ministrijas politikām un atbildības jomām,
sagatavojot un izplatot paziņojumus medijiem, publicējot informāciju tīmekļa vietnēs un sociālajos
medijos, kā arī izmantojot citas platformas un projektus
1.53.
Centralizētu publisko iepirkumu organizēšana Finanšu ministrijas kā resora vajadzībām
1.54.
Organizēt un vadīt efektīvu FM resora budžeta izdevumu pārskatīšanu atbilstoši pieņemtajiem
lēmumiem un budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem
1.55.
Nodrošināt FM resora gadskārtējā valsts budžeta pieprasījuma sagatavošanu atbilstoši
pieņemtajiem lēmumiem un budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem
1.56.
Apkopotas mācību vajadzības, izstrādāts un ieviests mācību plāns, darbinieku pašattīstības
veicināšana
1.57.
Atlases procesa pilnveidošana, ieviešot daļēju attālinātas atlases iespēju (pārbaudes uzdevumi,
intervijas)
1.58.
FM " līderības" skolas īstenošana (profesionālā izaugsme - attīstīt nākotnes vadītājus un celt
esošo kompetenci, darbinieku pašattīstības pasākumi)
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1.59.
Pasākumi, kas saistīti ar darba vides pilnveidošanu (veselības mēnesis, regulāras konsultācijas
ar DA speciālistiem)
1.60.
Atbalstīt un ieviest e-pārvaldes risinājumus dokumentu aprites un biznesa procesos
1.61.
Ministrijai doto uzdevumu izpildes disciplīna nodrošināšana
1.62.
Juridiskais atbalsts atzinumu sniegšanas disciplīnas nodrošināšana
1.63.
Resora attīstības projektu uzraudzības koordinēšanas procesa (mehānisma) izstrāde
1.64.
IT padomes administratīvā vadība un sekretariāta funkcijas nodrošināšana

2. 2021.gadā iecerētie vienreizējie paveicamie darbi politikas mērķu īstenošanai
2.1. Radīt iespēju VID, FID piekļūt kredītiestāžu sniegtajai statistiskajai informācijai FKTK par NILLTPF risku,
piemēram, klientu sadalījumu pēc PLG valsts (Kredītiestāžu likuma 110.¹ pants)
2.2. Sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz gadījumus un kārtību, kādā kredītiesāde sniedz
ziņas tiesību aizsardzības iestādēm (Kredītiestāžu likuma 63.panta noteiktajā kārtībā), paredzot, ka
kredītiestādei ir iespēja izpaust šīs ziņas samērīgā apjomā finanšu stabilitātes nodrošināšanai, sniedzot
viedokli uz publiski pausto informāciju, kā arī precizēt iespēju kredītiestāžu darbinieku tiesības sniegt
informāciju valsts institūcijām
2.3. Apsvērt iespējas ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus
2.4. Veicināt samērīgas un uz risku balstītas pieejas nostiprināšanu, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības
2.5. Izstrādāts un Ministru kabinetā iesniegts likumprojekts "Latvijas Bankas likums” un ar to saistīto
normatīvo aktu izstrāde un veikta FKTK un Latvijas Bankas apvienošana
2.6. Starpinstitūciju sadarbības ietvara izveide finanšu inovāciju atbalstam un attīstībai - Koncepcijas izstrāde
par informācijas apmaiņas un sadarbības platformas izveidi
2.7. Nacionālās “fintech “ stratēģijas izstrāde
2.8. Izstrādāts un Ministru Kabinetā iesniegts “Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā", nodrošinot PanEiropas pensiju produktu ieviešanu
2.9. Izstrādāti un Ministru kabinetā iesniegti likumprojekti, lai nodrošinātu ES ilgtspējīgu finanšu regulu
tiešas piemērošanas iespējas
2.10.
Ministru Kabinetā iesniegts Akciju atpakaļpirkšanas likumprojekts
2.11.
Ministru Kabinetā iesniegti grozījumi likumā par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu, kā
arī Nolīgums, kas groza nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to
kopīgošanu
2.12.
Nodrošināta normatīvā regulējuma atbilstība starptautiskajiem standartiem (rekomendācijām)
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
2.13.
Nodrošināt sekmīgu uz Covid-19 ietekmes mazināšanu vērstā budžeta finansējuma plānošanas
un piešķiršanas mehānisma funkcionēšanu, kā arī finanšu resursu piesaisti (t.sk. no starptautiskajām
finanšu institūcijām) Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas pasākumu īstenošanai, tādējādi veicinot
ekonomikas stabilizāciju un atlabšanu, un valsts funkciju nodrošināšanu
2.14.
Izstrādāts un ieviests iekšējais e-apmācību modulis Revīzijas iestādes darbiniekiem par revīziju
tehniku un ētikas prasībām.
2.15.
Nodrošināta akreditēta ES fondu vadības un kontroles sistēma
2.16.
Izstrādāts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības
likuma projekts
2.17.
Sagatavoti, Ministru Kabinetā apstiprināti un Eiropas Komisijā iesniegti grozījumi 2014. - 2020.
gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmā saistībā ar COVID-19 seku mazināšanu un
REACT-EU finansējuma piesaistīšanu
2.18.
ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādes pabeigšana,
apstiprināšana Ministru Kabinetā un saskaņošana ar Eiropas Komisiju
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2.19.
Atveseļošanas un noturības plāna Latvijai izstrāde, apstiprināšana Ministru Kabinetā un
iesniegšana Eiropas Komisijai
2.20.
Sagatavot Izvērtēšanas plānu ES fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodam
2.21.
Nodrošināt normatīvo aktu pilnveidi komercdarbības atbalsta kontroles jomā
2.22.
Uzsākt uz rezultātu orientētas, normatīvo aktu prasībām atbilstošas ES fondu 2021 – 2027
iekšējo kontroles sistēmas izstrādi
2.23.
Uzsākt KPVIS 2021 – 2027 modeļa izstrādi
2.24.
Sagatavota stratēģija (t.sk. rīcības plāns) valsts pārvaldes iekšējā audita politikas ilgtermiņa
attīstībai
2.25.
Sagatavoti priekšlikumi iekšējo auditoru kompetenču klasifikācijas pārskatīšanai sistēmā NEVIS
un iekšējo auditoru amata saimes līmeņu pārskatīšanai
2.26.
Sagatavoti priekšlikumi valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību pašnovērtējuma
sistēmas attīstībai
2.27.
Apkopoti Ministru Kabinetā prioritārā audita par 2020.gada auditējamo prioritāti fizisko
personu datu aizsardzībā audita rezultāti un iesniegti TM un DVI. Identificētas būtiskāko risku jomas
valsts pārvaldē un sagatavoti priekšlikumi kopējām valsts pārvaldē auditējamajām prioritātēm
2022.gadā
2.28.
Turpināt atklāt un novērst pārkāpumu ar efektīvākām metodēm (t.sk. izmantojot SNS revīzijas
tirgus uzraudzību (monitoringu) kā proaktīvas darbības instrumentu pārkāpumu pazīmju identificēšanā
un to novēršanā); 2) Sagatavot un Ministru kabinetā iesniegt grozījumus Revīzijas pakalpojumu likumā,
kas paredz priekšlikumu vienotai pieejai zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību
administratīvajai atbildības noteikšanai, kā arī ne-revīzijas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu valsts
pašvaldību institūciju ieceltajiem zvērinātiem revidentiem
2.29.
Turpināt sagatavot, saskaņā ar likumprojektā “Grāmatvedības likums” paredzēto deleģējumu
Ministru kabineta noteikumu projektus un iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē (Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu, Noteikumi par skaidras naudas uzskaites prasībām,
Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem, Noteikumi par reliģisko
organizāciju gada pārskatiem, Noteikumi par kārtību, kādā individuālie komersanti un citas fiziskajās
personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības
kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz
300 000 euro, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, Noteikumi par politisko organizāciju
(partiju) un to apvienību gada pārskatiem, Noteikumi, kuros nosaka kārtību, kādā veic uzņēmuma
mantas un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un norādīšanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā
struktūrvienības darbība tiek izbeigta)
2.30.
Lai uzlabotu grāmatvedībā noteiktās normas, saistībā ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu tuvinot tās
Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) prasībām, kā arī, lai sabiedrībai, kuras pārvedami
vērtspapīri ir bijuši iekļauti regulētajā tirgū un kura iepriekš ir sagatavojusi gada pārskatus atbilstoši SGS,
pārstājot būt par regulētā tirgus dalībnieci, tā varētu turpināt, neatkarīgi no tās lieluma, sagatavot gada
pārskatus atbilstoši SGS, izstrādāt grozījumus Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā
2.31.
Turpināt darbu, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu nevalstiskajām organizācijām, papildinot
gada pārskata saturu, nodrošinot ziedojumu un dāvinājumu skaidras un bezskaidras naudas nodalīšanu
2.32.
Sagatavot normatīvā akta projektu, lai nodrošinātu iespēju iznīcināt akcīzes nodokļa markas,
nenoņemot tās no akcīzes preču iepakojumiem
2.33.
Sagatavot normatīvā aktu projektu, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā
godīgus nosacījumus neharmonizētajām akcīzes precēm, paredzot akcīzes nodokļa atbrīvojuma
piemērošanā elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem līdzīgu pieeju kā kafijai
2.34.
Sagatavot normatīvā akta projektu, lai nodrošinātu, ka naftas produktu aprite norit atbilstoši
vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tādējādi mazinot risku nepamatotai naftas produktu
atkritumu aprites izmantošanai, izvairoties no atbilstoša akcīzes nodokļa nomaksas un attiecīgas akcīzes
preču aprites nosacījumu ievērošanas
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2.35.
Sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai atkāpes no direktīvas 2006/112/EK pieprasījumu par tā
sauktās reversās jeb apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošanu kokmateriālu piegādei un ar to
saistītiem pakalpojumiem
2.36.
Sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijai atkāpes no direktīvas 2006/112/EK pieprasījumu PVN
jomā par priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu darījumos ar vieglajām pasažieru automašīnām
2.37.
Īstenot nodokļu saistību izpildes stratēģiju, nodrošinot katram nodokļu maksātāju segmentam
atbilstošus pakalpojumus
2.38.
Īstenot mērķtiecīgus pasākumus “aplokšņu” algu ierobežošanai
2.39.
Pilnveidot Administratīvo līgumu (vienošanās līgumu) jomu.
2.40.
Īstenot Čeku loteriju un veikt tās ietekmes izvērtēšanu uz budžeta ieņēmumiem
2.41.
Veikt čeku loterijas īstenošanas izmaksu un ieguvumu salīdzinošo rādītāju izvērtēšanu par
periodu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam un iesniegt ziņojumu Finanšu ministrijas valsts
sekretārei
2.42.
Lai nodrošinātu citu nodokļu atbalsta pasākumu vai līdzīgu pasākumu efektīvu izpildi, izvērtēti
nodokļu maksātāju atbalsta pasākuma rezultāti, nodokļu maksātāju ekonomisko spēju pieaugums, tai
skaitā, valsts budžeta ieņēmumi 2020.gadā no konkrētā pasākuma
2.43.
Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana, pārskatot un
pilnveidojot ar administratīvo procesu saistītus jautājumus Valsts ieņēmumu dienestā
2.44.
Nostiprināt normatīvajos aktos nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko ietvaru,
publiskojamo informāciju un tās izmantošanu
2.45.
Vieda un mērķtiecīga uzraudzības politika godīgas uzņēmējdarbības vides veicināšanai
2.46.
Pilnveidots valsts nodevu uzskaites process, pamatojoties uz identificētajiem trūkumiem
ministriju iesniegtajos valsts nodevu uzskaites pārskatos par 2019.gadu
2.47.
Nodokļu maksātāju tiesību aizsardzības veicināšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajos
procesos
2.48.
Apkopot un izvērtēt valsts iestāžu un NVO priekšlikumus par jauniem ierosinātiem pasākumiem
ēnu ekonomikas ierobežošanai, nodrošināt starpinstitucionālas koordinācijas pamatu efektīvākai jaunu
pasākumu ieviešanai, kas ilgtermiņā veicinātu ēnu ekonomikas apmēra samazinājumu un nodrošinātu
godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā. Sadarbībā ar VID sagatavot ziņojumu par ēnu ekonomikas
īpatsvaru un īstenoto pasākumu efektivitāti (ziņojums iesniegts FM valsts sekretārei)
2.49.
Organizēt starpinstitūcijas darba grupas darbu, lai izvērtētu attaisnojuma dokumentu un preču
pavaddokumentu elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu un sagatavotu priekšlikumus turpmākai
rīcībai
2.50.
Sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības monitorings (Sabiedriskā labuma komisijas
darbības procesu uzlabošana, priekšlikumi sabiedriskā labuma organizāciju darbības riska analīzei,
iespēju mazināt administratīvo slogu sabiedriskā labuma organizācijām izvērtēšana, regulārs
informācijas apkopojums par sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzību)
2.51.
Izstrādāts informatīvais ziņojums par sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību,
atbilstoši veikti grozījumi normatīvajā regulējumā
2.52.
Lai COVID 19 izplatības laikā, jo īpaši ārkārtas situācijas laikā, nodrošinātu personu atbildīgu
dalību interaktīvajās azartspēlēs un izlozēs, pastiprināti kontroles pasākumi interaktīvo azartspēļu un
izložu organizētājiem atbildīgas spēles principu ievērošanā.
2.53.
Pilnveidot publisko iepirkumu normatīvo regulējumu
2.54.
Veikt valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas gala
novērtējumu
2.55.
Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas izstrāde - Uz riskiem balstītas lēmumu
pieņemšanas (t.sk. uzraudzības, apmācību plānošanas jomā) sistēmas izveide
2.56.
Apzināt PPP ietvaros īstenojamos projektus
2.57.
Izstrādāt tipveida risinājumu priekšlikumus PPP projektu īstenošanā, ņemot vērā citu
dalībvalstu pieredzi un labo praksi
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3. 2021.gadā iecerētie pasākumi snieguma uzlabošanai (uzlabotas darba metodes ieviešana,
digitalizācija, sabiedrības, sadarbības partneru līdzdalības paplašināšana, sadarbības starp valsts
pārvaldes iestādēm uzlabošana)
3.1. Optimizēt NILLTPFN prasību īstenošanas uzraudzības institucionālo sistēmu
3.2. Banku savienības izveides pabeigšana, izveidojot vienotu noguldījumu garantiju sistēmu ES
3.3. Ieviest FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp, goAML sistēmu, vienlaikus pakāpeniski izbeidzot paralēlo
aizdomīgo darījumu ziņošanas sistēmu un nodrošinot, ka informācijas par aizdomīgiem darījumiem
paziņošanai FID un VID tiek izmantots viens kanāls
3.4. Uzlabot un atvieglot informācijas pieejamību likuma subjektiem klienta izpētes veikšanai
3.5. Nodrošināta normatīvā regulējuma atbilstība starptautiskajiem standartiem (rekomendācijām) noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā
3.6. ES Digitālo finanšu pakotnes likumdošanas iniciatīvu ieviešana
3.7. Sadarbības veicināšana ar universitātēm par finanšu inovāciju jautājumiem - izstrādāti priekšlikumi
turpmākai sadarbībai
3.8. Nodrošināt grāmatvedības uzskaites pakalpojumu saņemošajām iestādēm iespēju saņemt un nosūtīt
elektroniskos rēķinus
3.9. Nodrošināt digitalizētu, tiešsaistē pieejamu valsts aizdevumu pieprasījumu iesniegšanu, līgumu pārvaldību
un apkalpošanu, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus ar integrētām loģiskām
aprēķinu kontrolēm, izslēdzot datu dublēšanu un sarežģītu formu aizpildīšanu, vienlaicīgi optimizējot
administratīvos resursus
3.10. Sadarbībā ar Valsts kanceleju piedalīties grāmatvedības uzskaites un personāla lietvedības funkcijas
centralizācijā valsts pārvaldē
3.11. Pievienoties Latvijas Bankas zibmaksājumu shēmai
3.12.
Izstrādāt nepieciešamus normatīvos aktus un sadarbībā ar nozaru ministrijām ieviest
mehānismu lai nodrošinātu efektīvu un elastīgu budžeta līdzekļu izmantošanu saimnieciskā gada beigās un
paplašinātu elastības iespējas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sasniegt augstākus
rezultātus ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un turpinātu iesāktos projektus un darbības, ņemot vērā
iepriekšējā gadā neizlietotos asignējumus, kuru resurss ir dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3.13. Domnīcas organizēšana valsts budžeta plānošanas normatīvās bāzes un plānošanas procesu pilnveidei,
lai efektivizētu valsts budžeta līdzekļu pārvaldību un stiprinātu atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem,
veicinātu holistiskās pieejas izmantošanu budžeta vadības procesos, tostarp pilnveidojot budžeta likuma un
tā paskaidrojumu struktūru un saturu
3.14. Izveidot modernu un funkcionējošo e-portfeli, kas ļautu pārskatāmāk glabāt, kā arī ātri un ērti atrast ES
fondu vadībā esošajām iestādēm, kā arī sociāliem un sadarbības partneriem, informāciju, dokumentus un
lēmumus efektīvākai investīciju ieguldīšanai
3.15. Attīstīt KP VIS pilnveidojot projektu pārvaldības funkcionalitāti
3.16. Iekšējā audita popularizēšana un atpazīstamības veicināšana, diskusiju veicināšanā par iekšējās
kontroles sistēmu, efektivitāti, labu pārvaldību
3.17. Sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem un Latvijas Banku izstrādāt informatīvo ziņojumu
par tālāku darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, īpaši mazo un vidējo algu saņēmēju grupā, primāri
vērtējot iespēju pakāpeniski palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencētā neapliekamā minimuma
apmēru līdz valstij noteiktās minimālās darba algas lielumam un iespēju mazināt valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes
3.18. Izstrādāt normatīvo aktu projektus, lai īstenotu ar sociālajiem un sadarbības partneriem un Latvijas
Banku izstrādātajā informatīvajā ziņojumā ietverto un apstiprināto uzdevumu izpildi
3.19. Normatīvo aktu projektu izstrāde, lai realizētu iespēju mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem izmantot
nodokļa nomaksai saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu
3.20. Finanšu ministrijai izstrādāt spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteiktos sasnieguma
rādītājus, atbilstoši noteikumu plānā noteiktajiem izpildes termiņiem, kā arī konsultēt nozaru ministrijas un
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apkopot to definētos spēkā esošo nodokļu atvieglojumu mērķus un noteiktos sasnieguma rādītājus,
atbilstoši noteikumu plānā noteiktajiem izpildes termiņiem
3.21. Izvērtēt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju
saņemtajiem ziedojumiem un negatīvas ietekmes gadījumā kopā ar sabiedriskā labuma organizāciju nozaru
asociācijām izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem
3.22. Ieviest Sabiedrības drošības un drošuma informācijas sistēmu, kas īsteno pasākumus drošai preču
kustībai pāri Eiropas Savienības robežai
3.23. Nodrošināt godīgas konkurences vidi ES līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts
3.24. Izstrādāt normatīvo regulējumu vienkāršota nodokļa nomaksas risinājuma ieviešanai, izmantojot
saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu, un ieviest SDI konta risinājumu
3.25. Ņemot vērā, ka arvien jaunas valstis vai teritorijas apņēmās ieviest automātisko informācijas apmaiņu
par finanšu kontiem, nodrošināta nepieciešamā tiesiskā regulējuma ieviešana, lai informācijas apmaiņa
notiktu ar pēc iespējas plašāku valstu loku
3.26. Lai nodrošinātu, ka nodokļu kontroles process ir viegli izsekojams ikvienai iesaistītai pusei un vienkāršais
kontroles process nepamatoti nepārtaptu par komplicētu pārbaudi, pilnveidots nodokļu kontroles process,
tajā skaitā attiecībā uz tematisko pārbaužu veikšanas kārtību
3.27. Izstrādāts Azartspēļu un izložu regulējums, veicinot sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar
azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un
atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi
3.28. Pilnveidots Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas likums, mazinot administratīvo slogu nozares
uzņēmumiem un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kā arī veicinot patērētāju interešu aizsardzību
3.29. Izstrādāti priekšlikumi nelicencēto interaktīvo azartspēļu un izložu mazināšanai
3.30. Īstenot valsts pētījumu programmu "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai"
3.31. Mazināt personu atkarības riskus no azartspēlēm un izlozēm
3.32. Samazināt administratīvo slogu gan komersantiem, gan Inspekcijai
3.33. Izstrādāts redzējums efektīvākai un modernākai darba vides pilnveidei, kas vērsts uz attālināta darba
risinājuma modernizēšanu, tajā skaitā izstrādāts vienots darba telpu iekārtošanas koncepts (piemēram,
atvērtā biroja princips)
3.34. Mūsdienīga un moderna telefonsakaru risinājuma ieviešanas izvērtēšana
3.35. Attālinātā darba risinājumu un atbalsta risinājumu modernizēšana, kas atvieglos attālinātā darba
iespējas. Informācijas resursu izvietošana mākonī un LVRTC datu centrā
3.36. IT sistēmas vidēja termiņa ietvara budžeta un gadskārtējā budžeta izmaiņu plānošanai un uzskaitei
pilnveidošana
3.37. Finanšu ministrijas budžeta plānošanas un sagatavošanas efektivitātes uzlabošana, nodrošinot skaidru
un pārskatāmu budžeta sadalījumu pa izdevumu pozīcijām, kas balstīts uz plānotajām vajadzībām un
aktivitātēm
3.38. Administrācijas (atbalsta) bloka iekšējo normatīvo aktu inventarizācija
3.39. FM rīkojumu inventarizācija un piederības karte
3.40. Pilotprojekts - iekšējo normatīvo aktu skaņošana MS Teams vidē
3.41. Pilotprojekts - uzziņu pievienošana iekšējiem normatīvajiem aktiem
3.42. Iesaistīšanās Valsts kancelejas vienotā TAP portāla izstrādes, testēšanas un ieviešanas FM posmā
3.43. Dokumentu pārvaldības un arhīva sistēmas e-procesu un dokumentu saglabāšana principu pārskatīšana
un efektivizēšana
3.44. Publisko iepirkumu digitalizācija - publiski pieejams iepirkuma līgumu reģistrs, izstrādāta koncepcija
publisko iepirkumu norisi nodrošinošo digitālo rīku (primāri Publikāciju vadības sistēmas) turpmākai
attīstībai
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4. Ekspertu vērtējums par ministrijas paveikto (ja attiecināms) un nozares aktualitātes
4.1.

Nodrošināta normatīvā regulējuma atbilstība starptautiskajiem standartiem (rekomendācijām)
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
4.2. Izveidot vadības un kontroles sistēmu jaunā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda
ieviešanai
4.3. Uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar NVO muitas jautājumos
4.4. Ņemot vērā OECD veicamo izvērtēšanas procesu attiecībā Globālā standarta par automātisko informācijas
apmaiņu par finanšu kontiem (CRS) ieviešanu Latvijā, nodrošināta attiecīgo rekomendāciju un piezīmju
izpilde
4.5. Klientu apmierinātības ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbu līmenis ne zemāks kā “8”
(Organizēta klientu apmierinātības aptauja)
4.6. Uzturēt pastāvīgu sadarbību ar nozaru asociācijām noslēgto vienošanās līgumu ietvaros, konsultatīvo
padomju formātā, kā arī organizējot aptauju par nozaru asociāciju apmierinātību par sadarbību ar Valsts
ieņēmumu dienestu
4.7. Klientu apkalpošanas kultūras izzināšanai reizi divos gados veikt pētījumu (nākošā klientu vispārējā aptauja
tiks veikta 2022.gadā) par nodokļu maksātāju un muitas klientu apkalpošanas kvalitāti
4.8. CFLA klientu vidējais apmierinātības līmenis (80%)
4.9. Atbilstoši aktuālajiem Eiropas Komisijas Vienotā tirgus rezultātu apkopojuma datiem (Single Market
Scoreboard
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/
public_procurement/index_en.htm) kopējais valsts novērtējuma rādītājs publisko iepirkumu jomā ir “zaļš”
jeb “apmierinošs” (iespējamie vērtējumi “neapmierinošs”, “viduvējs”, “apmierinošs”) un ne vairāk kā 3
apakš pozīcijās ir zemāks vērtējums

5. Atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai
5.1. Nodrošināt dīkstāves atbalstu visu nozaru nodokļu maksātājiem: uzņēmumiem un to darbiniekiem,
pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kā arī atbalstu algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem
5.2. Sniegt vienreizējus valsts atbalstus – grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai
5.3. Piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus uz laiku līdz trim gadiem Covid-19 krīzes skartajiem
uzņēmumiem
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