Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:
Budžeta programmas mērķis:

02.00.00 Medicīnas
izglītība

1) Medicīnas, veselības un sociālās aprūpes nozaru akadēmiskā
sektora saglabāšana un attīstība, veselības aprūpes nozares
papildināšana ar jaunām zināšanām un medicīniskajām
tehnoloģijām.
2) Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu un
pētniecisko projektu konkurētspējas nodrošināšana Latvijā un
starptautiskajā līmenī, lietišķo pētījumu attīstīšana.
3) Nodrošināt kvalificētu veselības aprūpes speciālistu skaitu.
4) Izglītot sabiedrību medicīnas, sociālās aprūpes un sabiedrības
veselības jomā, attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām
atbilstošu ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu.

1

Izdevumu veids
(EKK kods)

Paskaidrojums

Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu
resursu maksājumi,
starptautiskā
sadarbība2 (EKK7000)

2012.g.
budžeta
izpilde,
tūkst. euro

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
apstiprinātais
izpilde,
izpilde,
budžets,
tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro

15 623,6

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:
Budžeta programmas mērķis:

Izdevumu veids1
(EKK kods)

02.03.00 Augstākā
medicīnas izglītība

02.00.00 Medicīnas
izglītība

15 623,6

15 623,6

02.04.00 Rezidentu
apmācība

Attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu
ārstniecības personu tālākizglītības sistēmu, papildināt veselības
aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām
tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju
Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu.

Paskaidrojums

Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu
resursu maksājumi,
starptautiskā
sadarbība10 (EKK7000)

15 623,6

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
budžeta
apstiprinātais
izpilde,
izpilde,
izpilde,
budžets,
tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro

7 278,0

7 346,1

7 846,7

9 533,5

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:

37.00.00 Starptautisko
saistību un līgumu
izpildes nodrošināšana

Budžeta programmas mērķis:

Nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus
starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās

37.04.00 Maksājumi
starptautiskajās
organizācijās

1

atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Izdevumu veids
(EKK kods)

1

Paskaidrojums

Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu
resursu maksājumi,
starptautiskā
sadarbība10 (EKK7000)

2012.g.
budžeta
izpilde,
tūkst. euro

182,3

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
apstiprinātais
izpilde,
izpilde,
budžets,
tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro

182,3

182,3

182,3

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:

63.00.00 Eiropas
Sociālā fonda (ESF)
projektu un pasākumu
īstenošana

Budžeta programmas mērķis:

Eiropas Sociālā fonda ietvaros nodrošināt atbalstu prioritāro (sirds
un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes
un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un
ieviešanai, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Izdevumu veids1
(EKK kods)

Paskaidrojums

Atalgojums 3
(EKK1100)
Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas 4
(EKK1200)

Komandējumi5
(EKK2100)
Sakaru pakalpojumi6
(EKK2210)
Uz līguma pamata
pieaicināto ekspertu
izdevumi7 (EKK2232)
Telpu īre / noma8
(EKK2261)
2

Maksa euro par 1 m , ja
telpas tiek nomātas

Izdevumi
sabiedriskajām
attiecībām, kursu un
semināru

Darbinieku
mēnešalgas
Darba devēja valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas,
soc.
rakstura
pabalsti
un
kompensācijas
Komandējumi un
dienesta braucieni

2012.g.
budžeta
izpilde,
tūkst. euro

63.07.00 Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektu
īstenošana (2014-2020)

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
apstiprinātais
izpilde,
izpilde,
budžets,
tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro

0

0

0

15,8

0

0

0

3,7

0

0

0

2,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Ēku un telpu noma

0

0

0

0

Līgums noslēgts ar
SIA „Veselības
aprūpes nekustamie
īpašumi”

0

0

0

0

0

0

0

2

organizēšanai9
(EKK2231)

Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti, pašu
resursu maksājumi,
starptautiskā
sadarbība 10

0

0

0

0

(EKK7000)

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:

70.00.00 Citu Eiropas
Savienības politiku
instrumentu projektu
un pasākumu
īstenošana

Budžeta programmas mērķis:

Nodrošināt vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti, plānošanu un
uzraudzību, tai skaitā veikt Eiropas Savienības fondu atbildīgās
iestādes funkcijas veselības nozarē.

Izdevumu veids1
(EKK kods)
Atalgojums2
(EKK1100)
Sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas3
(EKK1200)
Komandējumi10
(EKK2100)
Sakaru pakalpojumi5
(EKK2210)
Telpu īre / noma7
(EKK2261)
Maksa euro par 1 m2,
ja telpas tiek nomātas

Degviela
(EKK2322)
Izdevumi
sabiedriskajām
attiecībām, kursu un
semināru
organizēšanai8
(EKK2231)

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:

Paskaidrojums

Darbinieku mēnešalgas
Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, soc.
rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta
braucieni
Telefona un interneta
pakalpojumi
Ēku un telpu noma
Līgums noslēgts ar SIA
„Veselības aprūpes
nekustamie īpašumi” (tajā
sk. telpu uzkopšana un
apsardze).
Degviela transportam

70.05.00 Tehniskā palīdzība
ERAF, ESF, KF apgūšanai
(2007-2013)

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
budžeta
apstiprināta
izpilde,
izpilde,
izpilde,
is budžets,
tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro
171,3

151,7

160,4

161,2

44,1

40,2

41,0

38,6

10,6

19,0

12,9

17,0

1,3

1,0

0,9

0,8

24,6

26,0

25,1

27,0

9,4

No
01.02.2013.
9,4 euro,
no
01.03.2013.
10,0 euro

10,0

10,0

0

0

0

0

1,9

5,6

3,4

4,4

70.00.00 Citu Eiropas
Savienības politiku
instrumentu projektu
un pasākumu

70.08.00 Latvijas pārstāvju
ceļa izdevumu
kompensācija, dodoties uz
Eiropas Savienības Padomes
3

īstenošana
Budžeta programmas mērķis:

Izdevumu veids
(EKK kods)

Nodrošināt no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem
avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai,
dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes
sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas
budžeta.

1

Komandējumi4
(EKK2100)

darba grupu sanāksmēm un
Padomes sanāksmēm

Paskaidrojums
Komandējumi un dienesta
braucieni

Valsts budžeta
uzturēšanas
izdevumu transferti,
pašu resursu
maksājumi,
starptautiskā
sadarbība 10

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
budžeta
apstiprināta
izpilde,
izpilde,
izpilde,
is budžets,
tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro
0

0

27,7

38,7

0

0

4,6

7,5

(EKK7000)

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:
Budžeta programmas mērķis:

Izdevumu veids1
(EKK kods)
Atalgojums2
(EKK1100)
Sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas3
(EKK1200)
Komandējumi4
(EKK2100)
Sakaru pakalpojumi5
(EKK2210)
Izdevumi
sabiedriskajām
attiecībām, kursu un
semināru
organizēšanai9
(EKK2231)

Valsts budžeta
uzturēšanas
izdevumu transferti,
pašu resursu

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē nodrošināšana 2015.gadā
Nodrošināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.
gada pirmajā pusgadā kvalitatīvu sagatavošanu un sekmīgu
pasākumu norisi Veselības ministrijas kompetences jomā.

Paskaidrojums

Darbinieku mēnešalgas
Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, soc.
rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta
braucieni

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
budžeta
apstiprināta
izpilde,
izpilde,
izpilde,
is budžets,
tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro
tūkst. euro
0

2,1

97,4

216,9

0

0,5

96,9

118,8

0

57,5

101,1

114,6

0

0

1,4

4,8

0

0

5,1

17,5

0

1,2

27,0

46,1

4

maksājumi,
starptautiskā
sadarbība 10
(EKK7000)

Budžeta programmas/
apakšprogrammas
nosaukums:
Budžeta programmas mērķis:

Izdevumu veids1
(EKK kods)
Atalgojums2 (EKK1100)
Sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas3
(EKK1200)
Komandējumi4
(EKK2100)
Sakaru pakalpojumi5
(EKK2210)
Remontdarbi un
uzturēšana11 (EKK2240)
Telpu īre / noma7
(EKK2261)
Maksa euro par 1 m2, ja
telpas tiek nomātas
Auto noma / iegāde12
(EKK2262+EKK5231)
Degviela
(EKK2322)
Izdevumi
sabiedriskajām
attiecībām, kursu un
semināru organizēšanai9
(EKK2231)

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana
1) Nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas
darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju.
2) Uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu
efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu.
3) Sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot
efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un
normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību
Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā
arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Paskaidrojums
Darbinieku mēnešalgas
Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, soc.
rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta
braucieni
Telefona un interneta
pakalpojumi
Iestādes uzturēšanas
pakalpojumi
Ēku un telpu noma
Līgums noslēgts ar SIA
„Veselības aprūpes
nekustamie īpašumi” (tajā
sk. telpu uzkopšana un
apsardze).
Automašīnu nomas
maksājumi
Degviela transportam

Finansējuma apjoms (tūkst. euro)
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
budžeta
budžeta
budžeta
apstiprināt
izpilde,
izpilde,
izpilde,
ais budžets,
tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro tūkst. euro
0
0
1 321,1
1 920,5

0

0

399,4

421,9

0

0

69,6

82,6

0

0

4,4

5,4

0

0

21,4

9,6

0

0

287,9

279,1

0

0

10,0 euro
par telpām,
4,3 euro
par
noliktavu

10,0 euro
par telpām,
4,3 euro par
noliktavu

0

0

25,7

26,4

0

0

11,6

12,7

0

0

10,8

6,7

5

Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām
Marka, modelis
Izlaides gads
Norādīt nomā vai īpašumā
VW Passat
2015. gads
Nomā
VW Passat
2012. gads
Nomā
VW Sharan
2012. gads
Nomā
1

EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu
izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā
2
EKK 7000 – Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība;
3
EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla
sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji
(pašnodarbinātas personas))
4
EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
5
EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni
6
EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
7
EKK 2232 – uzskaita uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumus;
8
EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma
9
EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu
pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces,
telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu
pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)
10
EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni
11
EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu,
izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra
remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus
par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas
mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un
apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš
12
EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par
apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar
noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem
pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi
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