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Sociālo un darba lietu komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi Jūsu vēstuli par 

likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” ietverto programmu un apakšprogrammu 
veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz 
Veselības aprūpes finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 11.pantā noteikto valsts 
finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020.gadā, 
neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam. 

Komisija piekrīt Jūsu vēstulē izklāstītajiem apsvērumiem un vienlaikus vēlas 
norādīt, ka komisijas locekļu viedoklis šajā jautājuma nav mainījies. Komisija joprojām 
uztur prasību, veidojot gadskārtējo valsts budžetu paredzēt līdzekļus veselības aprūpes 
darbinieku darba samaksas paaugstināšanai tādejādi, īstenojot likumā noteikto, proti, 
īstenojot likumdevēja gribu. 

Nenoliedzams ir fakts, ka komisija 13.12.2018., pieņemot lēmumu par doto 
uzdevumu Ministru kabinetam, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2019. gadam 
un likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam, paredz 
valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vidēji 
gadā 20 procentu apmērā: 2019. gadā — 87 483 708euro, 2020. gadā — 191 227 820euro 
un 2021. gadā — 314 599 953euro, uzskatīja, ka šī jautājuma risināšana daudzu gadu 
garumā ir ievilkusies un nav bijusi efektīva. Tādēļ komisija uzskatīja, ka ir nepieciešams 
ar likuma spēku dot uzdevumu Ministru kabinetam, lai jautājuma risināšana sāktos 
nekavējoties. Šāds lēmums stimulēja procesa uzsākšanos un finansējuma nodrošināšanu 
iepriekš norādītajai vajadzībai. Komisija atzīst, ka tas tika nodrošināts daļēji un problēmu  
nav atrisinājis. Vēl joprojām pastāv disbalans starp vajadzību un ekonomiskām iespējām. 
Tomēr komisija uzskata, ka spēkā esošā likumā ietvertā norma ir jāīsteno pilnībā un tādēļ 
komisija jūlijā ir ieplānojusi tikšanos ar atbildīgajām ministrijām un ekspertiem, lai 
turpinātu meklēt risinājumu pastāvošajai problēmai veselības aprūpes nozarē, kas skar 
cilvēkresursu nodrošinājumu, kā arī veselības aprūpes pieejamību un kvalitātes 
nodrošināšanu. 
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