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Kārlis KETNERS – Dr.oec (1999) 

• Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktors. Atbildības 
jomas: valsts budžeta metodoloģija un finanšu vadība, izdevumu pārskatīšana.

• Rīgas Stradiņa universitātes Padomes loceklis

• VAS «Latvijas Loto» Padomes priekšsēdētājs

• Zinātnisko pētījumu virzieni: Nodokļu politika, valsts budžeta politika, valsts pārvalde, 
valsts finanšu vadība,  nodokļu un muitas administrācija, nodokļu un muitas 
speciālistu izglītības pilnveide. 



Kārlis KETNERS – Dr.oec (1999) 

Publicētie darbi: kopš 1995.gada ir 155 
publikācijas zinātniskos izdevumos, tai skaitā 
9 indeksētas Scopus datu bāze (h=4), un 25 

indeksētas Web of Science datu bāzē; ir 
autors un līdzautors 17 grāmatās, ir 
publicēts 31 raksts profesionālajos 
izdevumos par nodokļu politikas 

jautājumiem. 

Pedagoģiskais darbs: No 1997.gada līdz 
2015.gadam bijis RTU mācībspēks (RTU 
profesora diploms nr.106), no 2005 līdz 

2022.gadam arī Banku augstskolas docētājs. 
Darbības laikā promocijas darbu ir sekmīgi 

aizstāvējusi 1 doktorante, šobrīd ir 1 vadāmais 
promocijas darbs, ir bijis 1 promocijas darba 

konsultants, kā arī 11 promocijas darbu 
recenzents. Vadīti vairāki bakalaura un maģistra 
darbi RTU un BA. Lekciju un semināru vadīšana 

dažādās Latvijas augstskolās (1997.–2022).



Kārlis KETNERS – Dr.oec 
(1999)

• Zinātniskie projekti: ir bijis VPP-COVID-2020/1-0011 projekta "COVID-19 
ietekme uz veselības aprūpes sistēmu; pieredze un nākotnes risinājumi" 
BA sadaļas vadītājs un vadošais pētnieks, kā arī LZP projektu izpildītājs. 

• 2019.-2021. Pēcdoktorantūras pētniecības projekta “Veiktspējas 
pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās 
universitātes slimnīcās” (Projekta pieteikuma numurs: 
1.1.1.2/VIAA/2/18/330, Projekta līguma numurs: 9.-14.5/92) darbības 
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo 
kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos 
un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības 
atbalsts» ietvaros zinātniskais vadītājs - nozares konsultants.

• 2019 - Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātēs (WU Wien) projekts 
"Kontrolēto ārvalstu kompāniju nodokļu regulējums" (dalībnieks)

• 2018 - 2021 Eiropas Tiesību institūta projekts European Law Institute
“For a European Approach to R&D Expenses Qualifying for the Common
Corporate Tax Base Super Deduction”. 
https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/current-
projects-feasibility-studies-and-other-activities/current-projects/tax-
law/ 



Kārlis KETNERS – Dr.oec (1999). 

• Organizatoriskais darbs:  Banku augstskolas Satversmes sapulces un Senāta loceklis (2017.–
2021), Banku augstskolas Zinātniskās padomes priekšsēdētājs (2017 – 2021.), Kauņas 
Tehnoloģijas universitātes žurnāla “European Integration Studies” redkolēģijas loceklis, 
Odesas ekonomikas universitātes zinātnes izdevuma redkolēģijas loceklis, Latvijas Zinātnes 
Padomes 5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK loceklis (2016-2019), RTU Promocijas 
padomes P-09 loceklis (2007.-2016); RTU Promocijas padomes P-09 zinātniskais sekretārs 
(2012.-2015); Latvijas Zinātnes Padomes loceklis (2015.-2017); RTU IEVF Profesoru padomes 
loceklis (2007.-2016); RTU Akadēmiskās Sapulces loceklis (2006.-2014). 

• Starptautiskā sadarbība: Starptautiskās fiskālās asociācijas (IFA) biedrs, Starptautiskā 
Publisko finanšu institūta (IIPF) biedrs , Eiropas Tiesību institūta (ELI) biedrs.



Galvenie sasniegumi – Nodokļu politikas un 
budžeta politikas grāmatas

K.Ketners (2006)
• Nodokļu teorijas pamati
• Nodokļu ieņēmumu 

modelēšana
• Nodokļu plānošana

K.Ketners, V. 
Andrējeva (2008)
• Valsts ieņēmumu teorijas 

pamati

K.Ketners, S.Titova
(2012)
• Nodokļu politika Eiropas 

savienības vidē

K.Ketners (2013)
• Nodokļi un nodevas 

Latvijā un Eiropā



Galvenie sasniegumi – Nodokļu plānošanas 
un nodokļu tiesību grāmatas

K. Ketners (2008)
• Nodokļu optimizācijas 

principi

K.Ketners (2018)
• Nodokļi un nodokļu 

plānošanas principi

K.Ketners (2018)
• Public finance law
• Public Law | SpringerLink



Galvenie sasniegumi – Nodokļu 
administrācijas darba organizācija

Sustainable development of tax and 
customs administration within the 

European Union : collective 
monograph / edited by A.V. Krastiņš

and K. Ketners (2014)

Petersone, M., Ketners, K., 
Laurinavičius, A. (2016) Improvements 
to the performance of customs and tax 

authorities//Public Policy and 
Administration, 15 (4)

Angļu-latviešu nodokļu terminu 
vārdnīca = English-Latvian tax

dictionary / autori: I. Matisone 
(autorkolektīva vadītāja), I. Blumfelde ; 
speciālās jomas redaktori: A. Krastiņš, 

Ē.J. Niedrītis, K. Ketners 



Galvenie sasniegumi – Publisko finanšu un publiskā 
sektora organizāciju darbības pilnveide

• Pētersone, M., & Ketners, K. (2021). Designing a Value-Based Healthcare System in Latvia: Obstacles and Opportunities for 
Future Reforms.

• Karnitis, E., Petersone, M., Karnitis, Ģ., & Ketners, K. (2021). Determination of the Amount of Healthcare Public Funding: The 
Latvian Case. Intellectual Economics, 15(2).

• Ketners, K. (2020). Spending review as essential part of public sector budgeting: Latvian experience. Economic Science for 
Rural Development (Latvia).

• Pētersone, M., Ketners, K., & Erins, I. (2019). Health Financing Policy Reform Trends: The Case Of Latvia. Ad Alta: Journal of 
Interdisciplinary Research, 9(2).

• Jablonskis, A., Petersone, M., & Ketners, K. (2018). Insights Into the Definition of Customs Logistics. Intellectual Economics, 
12(1), 16-33.

• Pētersone, M., Ketners, K.(2017) Improvement Of Customs And Tax Administration ICT System Performance. In: Annual 23 
International Scientific Conference "Research for Rural Development 2017", Latvia, Jelgava, 17-19 May, 2017. Jelgava: LLU



Valsts budžeta procesa 
reformēšanas iespējas un 

risinājumi
Turpmāko pētījumu virziens



Fiskālās telpas 
problemātika

Publiskā 
sektora 

ierobežojumi 
– nodokļu 

slogs, deficīta 
lielums

Publiskā 
sektora 

ierobežojumi 
– nodokļu 

slogs, deficīta 
lielums

Publiskā 
sektora 

vajadzības –
izdevumu 

politika

Publiskā 
sektora 

vajadzības –
izdevumu 

politika



Fiskālās telpas 
problemātika

Publiskā sektora 
ierobežojumi –
nodokļu slogs, 
deficīta lielums

Publiskā sektora 
vajadzības –

izdevumu politika



Budžeta plānošana un izpilde

«Izdevumu-pozīcijas» 
budžets

• Kopsummas budžeta 
veidošana (lump sum 
budgeting)

• Izdevumu pozīciju 
budžeta veidošana 
(line-item)

• Izdevumu pozīciju 
papildinošais budžets 
(incremental
budgeting)

izpildes budžeta 
veidošana (performance 

budgeting)

• uz rezultātu orientēta 
budžeta veidošana 
(outcome/output
budgeting) 

• PPBS 
• “nulles” budžeta 

veidošana (zero-based
budgeting)

• Līgumbudžets

Budžeta 
reformas

Programmu 
novērtējuma 

reitings (PART) –
ASV (2002)

Uzkrājuma 
principa uzskaite 

un budžets –
Dānija (2007)

Izdevumu 
pārskatīšana 

(Austrālija (2006), 
Kanāda (2006), 

Lielbritānija 
(2004)

Stratēģiskās 
plānošanas un 

programmu 
budžeta attīstība 

(Nīderlande, 
Zviedrija, Kanāda)



Uz rezultātu orientēta publiskā 
sektora budžetēšana


