From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
projekta (VSS-134)
Attachments:

Inguna Dancīte on behalf of "Pasts" <Pasts@fm.gov.lv>
Tue, 22 Jun 2021 13:50:37 +0300
vm
Elīna Briņķe
Par precizēto Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam
VM_vest.edoc

22.06.2021. Nr. 10.1-6/7-1/787

Labdien!
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Veselības ministrijas precizēto
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektu (turpmāk –
Pamatnostādņu projekts), tā pielikumus, Ministru kabineta rīkojuma projektu un izziņu par
atzinumos sniegtajiem iebildumiem un izsaka šādus iebildumus.
1. Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā “Papildus nepieciešamais finansējums” (turpmāk –
5.pielikums) pie 1.8.uzdevuma “Stiprināt pašvaldību, izglītības iestāžu un darba devēju
lomu slimību profilaksē un veselības veicināšanā” ailē “Ietver finansējumu Pamatnostādņu
norādītajiem uzdevumiem” norādīts, ka tas ietver finansējumu pamatnostādņu projekta
1.8.6. un 1.8.7.apakšuzdevumiem. Savukārt 6.pielikumā “Sabiedrības veselības
pamatnostādņu
rīcības
virzienu
uzdevumi”
(turpmāk
–
6.pielikums)
1.8.6.apakšuzdevumam ne pie atbildīgās, ne pie līdzatbildīgās institūcijas nav norādīta
Labklājība ministrija, vienlaikus minētajam pasākumam norādīts, ka nepieciešams papildu
ESF finansējums. Līdz ar to lūdzam salāgot pamatnostādņu projekta 5. un 6.pielikumu.
2.

Ņemot vērā, ka pamatnostādņu projekta 5.pielikumā vairākiem apakšuzdevumiem
(piemēram 3.1.7.3., 3.1.12.3., 3.1.12.6., 3.1.12.7. u.c. ) ailē “Norāde par uzdevuma
īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā avotu” norādītie uzdevumi nesakrīt ar
6.pielikuma ailē “Ietver finansējumu Pamatnostādņu norādītajiem uzdevumiem”
norādītajiem uzdevumiem, ir precizējama informācija, salāgojot 5. un 6.pielikumu.

3. Lūdzam novērst matemātiskas neprecizitātes pamatnostādņu projekta 5.pielikumā:
• 3.1.2.rīcības virziena “Infekciju izplatības mazināšana” 2.3.uzdevumā “Stiprināt
infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību”, jo, saskaitot pa gadiem izdevumu
īstenošanai kopējo finansējumu, veidojas summa 6 478 556 euro, nevis 4 825 56 euro, kas
tika norādīts ailē “Finansējums kopā”;
• 3.2.3.rīcības virzienā “Uz cilvēku centrēta un integrēta veselības aprūpe”,
jo, saskaitot pa gadiem papildu nepieciešamo finansējumu, VM valsts funkciju
īstenošanai veidojas summa 10 713 771 597 euro, nevis 10 714 046 597 euro, kas
tika norādīts ailē “Finansējums kopā”.
4. Atkārtoti norādām, ka nav jādublē pēc būtības vienādi uzdevumi dažādos
dokumentos, vēlreiz uzsverot, ka Pamatnostādņu projekta 6.pielikuma

1.1.13.apakšuzdevumā minētais jau ir Ministru kabinetā apstiprināts. Proti,
atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.57 28.§
4.punktam Zemkopības ministrijai ir uzdots līdz 2023.gada 1.augustam sagatavot
un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par augļkopības
un dārzeņkopības nozares analīzi, kurā sniegts šī protokollēmuma 3.punktā minēto
rezultatīvo rādītāju novērtējums un veikta augļkopības un dārzeņkopības nozaru
attīstības analīze. Tādējādi uzturam izteikto iebildumu un lūdzam svītrot minēto
1.1.13.apakšuzdevumu.
5. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) samazinātā likme jaunajiem
produktiem vērtējama nodokļu politikas plānošanas dokumentu kontekstā, ņemot
vērā valsts budžeta prioritātes, tādējādi atkārtoti norādām, ka Pamatnostādņu
projekta 6.pielikuma 1.1.14.apakšuzdevums nav iekļaujams šajās pamatnostādnēs.
Turklāt uzskatām, ka nav korekti šajā uzdevumā atsaukties uz Ministru kabineta
2020.gada 30.septembra sēdes protokola Nr.57 28.§ 4.punktā doto uzdevumu.
Tādējādi uzturam izteikto iebildumu un lūdzam svītrot minēto
1.1.14.apakšuzdevumu.
6. Uzturam izteikto iebildumu par Pamatnostādņu projekta 1.pielikuma 160.punktu
un uzskatam, ka tas ir svītrojams. Pamatnostādņu projekta 1.pielikuma
“Sabiedrības veselības izvērtējums” 160.punktā minēts, ka viena no iniciatīvām, ko
par efektīvu ir atzinusi arī Pasaules veselības organizācija, lai veicinātu veselīga un
sabalansēta uztura lietošanu un pieejamību sabiedrībā, ir fiskālā politika, kā arī tas,
ka pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju ikdienas uztura paradumos var panākt,
samazinot nodokļus veselīgiem pārtikas produktiem vai paaugstinot nodokli tiem
produktiem, kuriem ir augsts sāls, cukura un tauku daudzums. Vēršam uzmanību,
ka PVN likmes samazināšana negarantē atbilstošu cenu samazinājumu attiecīgajām
precēm un tādējādi var nesasniegt mērķi atbalstīt galapatērētājus. Turklāt
samazinātās PVN likmes būtu jāievieš mērķtiecīgi, t.i., precīzi nosakot ekonomisko
rezultātu, ko ar šo likmju ieviešanu ir domāts sasniegt, kā arī valstij ir jādod iespēja
šo likmju ieviešanas rezultātu izvērtēt un nepieciešamības gadījumā atcelt, ja to
ieviešana nav devusi gaidīto rezultātu. Tāpat aicinām Veselības ministriju izvērtēt
iespēju izmantot Pasaules veselības organizācijas dokumentos minētos šādus
instrumentus:
• Īstenot sabiedrības mēroga sabiedrības izglītošanas un izpratnes
veicināšanas kampaņu par fiziskām aktivitātēm, kas ietver masu mediju kampaņu
kopā ar citām izglītības, motivācijas un vides programmām, kuru mērķis ir atbalstīt
fizisko aktivitāšu līmeņa uzvedības izmaiņas;
• Samazināt sāls patēriņu, pārveidojot pārtikas produktus, lai tie satur mazāk
sāls, un nosakot sāls daudzumam pārtikas produktos un ēdienreizēs mērķa līmeni;
• Samazināt sāls patēriņu, izveidojot atbalstošu vidi valsts iestādēs,
piemēram, slimnīcās, skolās, darba vietās un pansionātos, lai nodrošinātu zemākas
nātrija iespējas;
• Samazināt sāls uzņemšanu, izmantojot uzvedības maiņas komunikāciju un
masu informācijas līdzekļu kampaņu;
• Samazināt sāls patēriņu, ieviešot iepakojuma priekšpuses marķējumu.
7. Ņemot vērā, ka akcīzes nodokļa likmes nākotnē ir plānots pārskatīt tikai nodokļu
politikas plānošanas dokumenta ietvaros, nepieciešams Pamatnostādņu projekta

6.pielikuma 1.3.12.punktā doto uzdevumu izteikt šādā redakcijā “Valsts nodokļu
politikas plānošanas dokumenta ietvarā attiecīgajam periodam pārskatīt akcīzes
nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās
cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo
šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, samērojot
valsts fiskālos un sabiedrības veselības aizsardzības mērķus”, kā arī attiecīgi
redakcionāli precizēt Pamatnostādņu projekta 1.pielikuma “Sabiedrības veselības
izvērtējuma” 39. lpp. ietverto tekstu.
Ar cieņu
Andžela Aperčoje
Juridiskā departamenta
Tiesību aktu nodaļas juriskonsulte
Tālr.: (+371) 67095451
E-pasts: andzela.apercoje@fm.gov.lv

Irina Družiņina
Budžeta departamenta
Labklājības sfēras finansēšanas nodaļas vecākā eksperte
E-pasts: irina.druzinina@fm.gov.lv
Tālr.: 67095446

Tatjana Jacuka
Netiešo nodokļu departamenta
Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vecākā eksperte
E-pasts: tatjana.jacuka@fm.gov.lv
Tālr.: 67095511
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Riga, LV-1919, Latvija
Mājaslapa: www.fm.gov.lv
E-pasts: pasts@fm.gov.lv

From: vm@vm.gov.lv <vm@vm.gov.lv>
Sent: piektdiena, 2021. gada 18. jūnijs 10:21
To: Solvita Āmare-Pilka <solvita.amare-pilka@fm.gov.lv>
Subject: 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu saskaņošanu"
Nosūtām Jums ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu EDOC formātā,
kas satur pilnībā pārbaudītu laika zīmogu un informācijai šajā dokumentā ievietotās
parakstītās datnes.
Norādām, ka dokumenta datums ir pievienotā laika zīmoga datums.
VESELĪBAS MINISTRIJA LŪDZ JŪS VIENAS DARBA DIENAS LAIKĀ NOSŪTĪT
PAZIŅOJUMU PAR ELEKTRONISKĀ DOKUMENTA SAŅEMŠANU (piemēram, atbildot uz
šo e-pastu ar
REPLY) ievērojot Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 "Elektronisko

dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp
valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām
personām" 17. punkta prasības.
LAI ATVĒRTU EDOC DOKUMENTU:
1)Saglabājiet šī e-pasta pielikumā pievienoto EDOC formāta datni uz
darba virsmas (Desktop);
2)Atveriet interneta pārlūkā (piemēram, Internet Explorer) saiti:
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/parbaudit-edokumentu/
3)Norādiet saglabāto EDOC - sadaļā ar nosaukumu "Pārbaudīt edokumentu"
izpildiet darbību "Pievienot dokumentu", norādiet uz saglabātā dokumenta atrašanās
vietu (piemēram, Desktop) un apstipriniet izvēli. Vietnē atvērsies norādītā
dokumenta saturs - parakstītās datnes un informācija par parakstu.
Lai aprakstītās darbības būtu iespējamas, Jūsu datorā ir jābūt nodrošinātai JAVA
darbības videi (java runtime environment) 6.0 vai jaunākai versijai http://java.com/java/download/index.jsp Visu papildus nepieciešamo informāciju
darbam ar elektroniskajiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu, Jūs varat atrast interneta vietnē www.eparaksts.lv.GADĪJUMĀ, JA JUMS
NEIZDODAS ATVĒRT DOKUMENTU IZMANTOJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NORĀDĪJUMUS,
LŪDZU PAR TO INFORMĒT VESELĪBAS MINISTRIJU IZMANTOJOT DARBĪBU
"ATBILDĒT" (REPLY)

Šī vēstule ir paredzēta tikai personai vai personu grupai, kurai tā ir adresēta. Šī e-pasta
vēstule ir konfidenciāla, un var saturēt juridiski aizsargātu informāciju. Ja neesat šīs vēstules
paredzētais adresāts, paziņojam, ka vēstuli esat saņēmis kļūdas rezultātā, un pilnīga vai
daļēja iepazīšanās ar tās saturu, vēstules izmantošana vai tālāka izplatīšana jebkādā veidā ir
stingri aizliegta. Ja esat saņēmis šo vēstuli kļūdas dēļ, lūdzu sazinieties ar sūtītāju, nosūtot
atbildes e-pasta vēstuli, pēc tam nekavējoties vēstuli izdzēsiet (ieskaitot visus pielikumus).
This e-mail is intended only for the person or group of people to whom it is addressed. This
message is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the
intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in error and
that reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly
unauthorized. If you have received this message in error, please inform the sender by
replying to this e-mail and then immediately delete this e-mail (including any attachments).

