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KONFERENCE

Ekonomiski un sociāli pamatota
alkohola pieejamības ierobežošanas
politik a veselīgai sabiedrībai
Saeimas nams, Sarkanā zāle
Jēkaba iela 11, Rīga
2015. gada 3. marts
Konferences mērķis – aktualizēt alkohola pieejamības ierobežošanas nepieciešamību, koncentrējoties
uz visefektīvākajiem politikas instrumentiem, lai Latvijā mazinātu alkohola patēriņu un tādējādi
arī ar alkohola lietošanu saistīto slimību, invaliditātes un nāves gadījumu skaitu.
Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Saeimas Sociālo un darba
lietu komisija sadarbībā ar Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.
8.45-9.15

Dalībnieku reģistrācija

9.15-9.30

Konferences atklāšana
Imants Parādnieks, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
Aija Barča, Sociālo un darba lietu komisija
Guntis Belēvičs, veselības ministrs

9.30-9.45

Alkohola ierobežošanas politikas tvērums augstākā līmeņa stratēģiskās
plānošanas dokumentos
Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centrs

9.45-10.00

Veselības ministrijas virzītās iniciatīvas alkohola kaitējuma mazināšanai
sabiedrībā
Alise Krūmiņa, Veselības ministrija

10.00-10.40

Ekonomiskie un sociālie ieguvumi no alkohola akcīzes nodokļa
paaugstināšanas
Prof. Jirgens Rēms (Jürgen Rehm), Atkarības un psihiskās veselības pētniecības
centrs, Toronto universitāte, Kanāda; PAHO/WHO Psihiskās veselības un
atkarības pētniecības centrs; Drēzdenes Tehniskā universitāte, Vācija

10.40-11.00

Igaunijas pieredze alkohola akcīzes nodokļa paaugstināšanā
Marje Josinga (Marje Josing), Ekonomisko pētījumu institūts, Igaunija

Konferences darba valodas – latviešu un angļu
Konference būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

11.00-11.20

Uz pierādījumiem balstīta alkohola kontroles politika un
alkohola kaitējuma mazināšana Lietuvā
Mindaugs Štelemēks (Mindaugas Štelemėkas), Veselības pētījumu institūts,
Lietuva

11.20-11.35

Alkohola akcīzes nodokļa politika Latvijā
Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrija

11.35-12.00

Kafijas pauze

12.00-12.15

Alkoholisko dzērienu aprites uzraudzība un akcīzes iekasēšana
Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienests

12.15-12.30

Alkoholisko dzērienu lietošanas un tās seku indikatorrādītāju monitorings
Aija Pelne, Slimību profilakses un kontroles centrs

12.30-12.50

Alkohola cena, kaitējums sabiedrības veselībai un
ekonomiskie zaudējumi Latvijā
Mārcis Trapencieris, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts;
Latvijas Atkarības pētniecības asociācija; Tabakas un alkohola kontroles Latvijas
nacionālā koalīcija

12.50-13.20

Paneļdiskusija
Iniciatīva alkohola akcīzes nodokļa izmaiņām 2015.-2018.gadam
Diskusiju vada Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrība

13.20

Konferences noslēgums

Konferences darba valodas – latviešu un angļu
Konference būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

