Darba samaksas palielinājums
ārstniecības personām no 2018.gada
1.janvāra

22.12.2017

Veselības nozares budžets 2005–
2020.gadam

+194,0

Veselības ministrijas 2017.gada un 2018.gada budžets atbilstoši
likumam «Par valsts budžetu 2017.gadam» un «Par valsts budžetu
2018.gadam»

Atbilstoši
likumam «Par
valsts budžetu
2017.gadam»,
euro

Atbilstoši likumam
«Par valsts budžetu
2018.gadam», euro

Starpība

29. Veselības ministrija (I+II)

786 166 470

815 823 542

29 657 072

I. Izdevumi valsts budžeta pamatfunkcijām

785 676 280

809 806 389

24 130 109

II. Izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

490 190

6 017 153

25 526 963

74. Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums

34 324 450

198 702 674

164 378 224

Atbilstoši valsts pamatbudžetā plānotajiem ieņēmumiem no valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai, paredzot
finanšu ministram tiesības pārdalīt 2018.gadam rezervēto finansējumu atbilstoši
Ministru kabineta pieņemtam lēmumam

-

85 302 674

85 302 674

Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai atbilstoši Eiropas komisijas
pieļautajai deficīta atkāpei, paredzot finanšu ministram tiesības 2018.gadam
rezervēto finansējumu pārdalīt Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets
ir apstiprinājis finansējumu veselības reformas pasākumu īstenošanai 2018.gadā

34 324 450

113 400 000

79 075 550

820 490 920

1 014 526 216

194 035 296

KOPĀ:

Finansējums 2018.gadam, kas tiks
novirzīts atlīdzības palielinājumam
Darba samaksas palielināšana
tarifā - 94,3 milj euro

71,8

9,6
2,9
10,0

• 1 % no valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto
iemaksu sadales
• Minimālās algas pieaugums
līdz 430 euro

• Pakāpeniska atteikšanās no
pagarinātā darba laika

•2016.gada valsts un pašvaldību
budžeta iestāžu palielinājums

Darba samaksas pieaugums
padotības iestāžu ārstniecības
personām - 9,8 milj euro

0,13

Darba samaksas pieaugums citu
ministriju/resoru ārstniecības
personām – 2,3 milj euro

• Valsts sporta medicīnas
centram

0,14

0,37

• Valsts asinsdonora centram

1,35
8,6
0,45

• Labklājības ministrijai

• Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam

•Valsts tiesu medicīnas
0,5
ekspertīzes centram

0,46
0,51

0,28

• Iekšlietu ministrijai

•Veselības inspekcijai

0,28

• Tieslietu ministrijai

•Izglītības un zinātnes
ministrijai
•Resoram
"62. Mērķdotācijas
pašvaldībām"

Normatīvais regulējums

Pēc rezervētā finansējuma 85 302 674 euro apmērā pārdales
Veselības ministrijai atbilstoši MK rīkojumam Nr.719 “Par
apropriācijas pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 08.00.00
programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas
finansējums” uz budžeta resoru “29.Veselības ministrija”” un pēc
tam, kad Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija bija
izskatījusi apropriācijas pārdales priekšlikumu un nebija iebildusi pret
to, Veselības ministrija ir iesniegusi izskatīšanai un apstiprināšanai
MK sēdē grozījumus saistītajos normatīvajos aktos:
• Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.781
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos
Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu
ārstniecības personām””;
• Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.789
„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos
Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība””.

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi
Nr.781 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija
noteikumos Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un
speciālo piemaksu ārstniecības personām”” - ārstniecības
personu amatu kvalifikācijas kategorijas
Nr. p. k.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Profesiju grupa / amata nosaukums
I Sertificētu ārstniecības personu amati
Ārsts, zobārsts
Fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists,
ergoterapeits, tehniskais ortopēds, mākslas terapeits
Māsa, ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas
laborants, radiologa asistents, radiogrāfers
Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents,
zobu higiēnists, zobārstniecības māsa, kosmētiķis, podologs,
zobu tehniķis
II Reģistrētu ārstniecības personu amati
Ārsts, zobārsts, rezidents
Fizoterapeits, audiologopēds, uztura speciālists,
ergoterapeits, tehniskais ortopēds, mākslas terapeits
Māsa, ārsta palīgs (feldšeris), vecmāte, biomedicīnas
laborants, radiologa asistents, radiogrāfers
Masieris, ergoterapeita asistents, fizioterapeita asistents,
zobu higiēnists, zobārstniecības māsa, kosmētiķis, podologs,
zobu tehniķis
Zobārsta asistents, māsas palīgs

kategorija

1
2
3

4

2
3
4

5

6

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi
Nr.781 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija
noteikumos Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu
un speciālo piemaksu ārstniecības personām”” ārstniecības personu amatu kvalifikācijas kategorijas un
zemākās mēnešalgas likmes
Nr. p. k.

Kategorija

Zemākā likme (euro)
Pirms grozījumiem
Pēc grozījumiem

Pieaugums

1.
2.

1
2

569-770
471-646

899
792

17-58%
23-68%

3.

3

418-569

595

5-42%

4.

4

393-471

524

11-33%

5.
6.

5
6

393-418
385-393

466
437

11-19%
11-14%

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi
Nr.781 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
29.jūnija noteikumos Nr.595 „Noteikumi par zemāko
mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām”” - ārstniecības personu piemaksas
MK noteikumu Nr.595 5.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:
"5. Ārstniecības personai atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā
tiek noteikta piemaksa šādā apmērā:
• ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot),līdz 10% no ārstniecības personai noteiktās mēnešalgas;
• ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 10 līdz 15 gadiem
(ieskaitot),- no 1 līdz 10% no ārstniecības personai noteiktās
mēnešalgas;
• ja darba stāžs ārstniecības jomā ir no 16 līdz 20 gadiem
(ieskaitot),- no 2 līdz 15% no ārstniecības personai noteiktās
mēnešalgas;
• ja darba stāžs ārstniecības jomā ir vairāk nekā 20 gadi - no 3 līdz
15% no ārstniecības personai noteiktās mēnešalgas.”
MK noteikumi Nr.595 tiek papildināta ar 5.1punktu šādā redakcijā:
"5.1 Nosakot konkrētu piemaksas apmēru ārstniecības iestādes
vadītājs ņem vērā ārstniecības personas izglītības līmeni, akadēmisko
vai zinātnisko grādu un darba vērtējumu. "

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām –
ambulatorā veselības aprūpē (I)

2017.gads
Ārsti un funkcionālie speciālisti

859

+31%

2018.gads

1125

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo
speciālistu asistenti

537

+26%

675

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas

400

+13%

450

Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām –
stacionārā veselības aprūpē (II)

Papildus pieaugums stacionārām ārstniecības iestādēm obligāto
piemaksu segšanai, lai nodrošinātu diennakts darba režīma
nodrošināšanu un normālā pagarinātā darba laika pakāpenisku atcelšanu
2017.gads

2018.gads

Ārsti un funkcionālie speciālisti

859

+80%

1547

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo
speciālistu asistenti

537

+73%

929

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas

400

+55%

621

85 milj euro iestrāde 2019.-2021.gada
pamatbudžeta bāzē

Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokols Nr.60
(30.paragrāfs, 3.punkts) paredz Veselības ministrijai, Iekšlietu
ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai
un
Labklājības
ministrijai
iesniegt
Finanšu
ministrijai
priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2019.2021.gadam palielināšanu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai,
paredzot finansējuma pārdali 85 302 674 EUR apmērā 2019.2020.gadam ik gadu no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta
programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas
ieviešanas finansējums".
Finanšu ministrija atbilstoši iepriekš minētā protokollēmuma
3.punktā iesniegtajiem priekšlikumiem palielinās Veselības
ministrijas,
Iekšlietu
ministrijas,
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas, Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas bāzes
izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam, vienlaicīgi samazinot
resursus izdevumu segšanai un izdevumus 2019. un 2020.gadam
budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā
pārdalāmais
finansējums"
budžeta
programmā
08.00.00
"Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums".

Paldies par uzmanību

22.12.2017

