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Par VM pamatnostādņu “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-

Labdien!
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Veselības
ministrijas (turpmāk - VM) precizēto pamatnostādņu “Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” projektu (turpmāk - pamatnostādņu
projekts), Ministra kabineta (turpmāk - MK) rīkojuma “Sabiedrības veselības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” projektu, izziņu par atzinumos
sniegtajiem iebildumiem un izsaka šādu iebildumu.
Atbilstoši pamatnostādņu projektam tajā paredzēto pasākumu
īstenošanai nepieciešams ievērojama apmēra papildu finansējums valsts
pamatfunkciju īstenošanai 2022.gadam - 802 658 630 euro, 2023.gadam - 976
744 955 euro, 2024.gadam - 1 150 201 007 euro, 2025.gadam - 1 360 669 104
euro, 2026.gadam - 1 602 181 524 euro un 2027.gadam - 1 869 382 447 euro,
tai skaitā VM 2022.gadam - 793 267 747 euro, 2023.gadam - 964 488 249
euro, 2024.gadam - 1 136 968 277 euro, 2025.gadam - 1 347 213 918 euro,
2026.gadam - 1 588 946 794 euro un 2027.gadam - 1 856 145 717 euro.
Atbilstoši MK rīkojuma projekta 4.punktam paredzēts jautājumu par papildu
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādnēs paredzēto pasākumu
īstenošanai 2022.gadam un turpmāk ik gadu izskatīt Ministru kabinetā
likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumprojekta “Par vidējā
termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” sagatavošanas procesā
kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro
pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projektu, būtiski samazinot papildu
nepieciešamā finansējuma apmēru pamatnostādņu projektā paredzēto
pasākumu īstenošanai, ņemot vērā, ka valsts budžeta fiskālā telpa
ir ierobežota un to ievērojami pārsniedz ministriju pieprasītais kopējais
finansējuma apmērs prioritāro pasākumu īstenošanai 2022.-2024.gadam
(atbilstoši ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem uz 01.07.2021.).
Vienlaikus norādām, ka VM ar 30.06.2021. vēstuli Nr.01-13FM-1/3575
iesniedza prioritāro pasākumu pieprasījumus un to īstenošanai nepieciešams
papildu finansējums VM 2022.gadam 681 446 476 euro apmērā, 2023.gadam
752 464 396 euro apmērā, 2024.gadam 845 230 613 euro apmērā, savukārt

pamatnostādņu projektā norādīts, ka tajā paredzēto pasākumu īstenošanai VM
nepieciešams papildu finansējums valsts pamatfunkciju īstenošanai
2022.gadam - 793 267 747 euro, 2023.gadam - 964 488 249 euro,
2024.gadam - 1 136 968 277 euro, kas būtiski pārsniedz VM iesniegto papildu
finansējuma pieprasījumu prioritāro pasākumu īstenošanai 2022.2024.gadam.
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