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Dace Roga
Par precizēto likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (VSS-838)

05.11.2021. Nr. 10.1-6/7-1/1306
Labdien!
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Veselības ministrijas (turpmāk –
VM) precizēto likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (turpmāk – likumprojekts), tā
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), izziņu par atzinumos sniegtajiem
iebildumiem un izsaka šādu iebildumu.
Attiecībā par likumprojekta 2.pantu, kas paredz papildināt Ārstniecības likumu ar 9.2 pantu
par automatizēto ārējo defibrilatoru izmantošanu, anotācijas II sadaļas “Tiesību akta projekta
ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu” 2.punktā “Tiesiskā
regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu” norādīts, ka ārējo defibrilatoru
iegāde, uzstādīšana, ekspluatācija un tehniskā uzraudzība, kā arī personas apmācība automatizētā
ārējā defibrilatora lietošanai iespējams varētu veidot potenciālas finansiālas izmaksas. Vienlaikus
norādīts, ka līdz ar to jautājums par tiesiskā regulējuma ietekmi uz tautsaimniecību detalizētāk tiks
izvērtēts sagatavojot attiecīgo tiesību akta projektu. Savukārt, anotācijas III sadaļā “Tiesību akta
projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” norādīts, ka projekts šo jomu neskar.
Lūdzam precizēt anotāciju, jo no anotācijā sniegtās informācijas nav saprotams, vai minētās normas
īstenošanai būs nepieciešams papildu valsts budžeta un pašvaldību budžeta finansējums.
Vienlaikus norādām, ka šobrīd likumprojektā iekļaujamas tikai tādas normas, kuru
īstenošanu VM var nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, savukārt, ja likumprojektā
paredzēto pasākumu īstenošanai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, tad jautājums
skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta
likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām
iespējām, VM iesniedzot attiecīgu pieteikumu prioritārajam pasākumam. Tādejādi, ja minētās
normas īstenošanai nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, minētā norma virzāma kā
grozījums Ārstniecības likumā tikai pēc tam, kad Ministru kabinets, izskatot visu ministriju un citu
centrālo valsts iestāžu pieteikumus prioritārajiem pasākumiem, ir atbalstījis papildu valsts budžeta
līdzekļu piešķiršanu tās īstenošanai.
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