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NAP2020 STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

1. Ekonomikas izrāviens - iekšzemes kopprodukta uz vienu 
iedzīvotāju pieaugums 
 

2. Ienākumu nevienlīdzības mazināšana – samazināts 
summārais ienākumu nevienlīdzības S80/S20 kvintiļu 
attiecības indekss 
 

3. Pozitīvas tendences iedzīvotāju skaita dabiskā pieauguma 
rādītājā (tautas ataudze) 

 

Darbaspēka nodokļu sloga un citu nodokļu izmaiņas 
nepieciešams vērtēt NAP2020 stratēģisko mērķu 

sasniegšanas kontekstā 
 



SAGAIDĀMĀ IETEKME 

Pasākums Ietekme uz IKP Ietekme uz 
nevienlīdzību 

 

Ietekme uz 
dabisko 

pieaugumu 

IIN likmes 
samazināša

na 

Neitrāla vai 
minimāli pozitīva 

Negatīva Neitrāla 

NM 
paaugstinā

šana 

Neitrāla vai 
minimāli pozitīva 

Pozitīva Neitrāla 

AAP 
paaugstinā

šana 

Neitrāla vai 
minimāli pozitīva 

 

Pozitīva Pozitīva 



CITAS SAGAIDĀMĀS IETEKMES 
Pasākums Ietekme 

IIN 
samazināšan
a 

1. Būtiski palielina augsti kvalificētu strādājošo ienākumus, mazāks efekts zemo algu 
saņēmēju ienākumiem 

2. Potenciāli samazina augsti kvalificētu strādājošo izmaksas 
3. Nodokļu samazinājuma efekts koncentrējas Rīgā un tās apkārtnē 
4. Ieguvums var tikt izmantots citiem mērķiem, nevis investīcijām un jaunām darba 

vietām tautsaimniecībā 

NM celšana 1. Būtiski samazinot nodokļu slogu zemo algu saņēmējiem, veicina mazkvalificētu 
iedzīvotāju nodarbinātību 

2. Zemākas vidējās algas dēļ, NM celšana relatīvi labvēlīgāk ietekmē reģionu ekonomiku 
3. Ieteicama NM diferenciācija pēc ienākumu līmeņa vai piemērošanas griestu 

noteikšana, lai mērķtiecīgāk virzītos uz stratēģisko mērķu sasniegšanu 
4. Papildus ienākumi zemo ienākumu grupā vairāk stimulē vietējo patēriņu 

AAP celšana 1. Ieteicama AAP diferenciācija pēc apgādājamo skaita, lai atvieglojumi būtu precīzāk 
mērķēti uz ģimenēm ar lielāku bērnu skaitu, tādējādi mazinot ienākumu 
nevienlīdzību mājsaimniecību līmenī un sekojoši kopējo ienākumu nevienlīdzību 
valstī. 

2. Pastāv risks, ka trīs un vairāk bērnu ģimenes nevarēs pilnībā izmantot atvieglojumus 
3. Palielinot vecāku ienākumus un samazinot risku nokļūt nabadzībā, tiek pastarpināti 

veicināta dzimstība 
4. AAP saņems arī augstu ienākumu saņēmēji, jo AAP nav sasaistes ar ienākumiem 



IESPĒJAMIE INDIKATĪVIE SCENĀRIJI DARBASPĒKA  
NODOKĻU SLOGA MAZINĀŠANAI 2014.GADAM 

1. IIN likme 23%, NM=84 
LVL, AAP=98 LVL 

2. IIN likme 24% , NM=63 
LVL, AAP=112LVL 

3. IIN likme 22% , NM=45 LVL, 
AAP=80 LVL 

Iespējams IKP pieaugums uz 
konkurētspējas un ar to saistītu 
jaunu darba vietu pieauguma 
rēķina, kuras rodas arī pateicoties 
pieaugošai motivācijai strādāt 

 Iespējams IKP pieaugums uz 
nodarbinātības pieauguma rēķina, kas 
veidojas, palielinoties ienākumiem no 
algota darba un motivācijai strādāt, 
īpaši zemo algu grupā 

Iespējams IKP pieaugums uz uzlabotas 
konkurētspējas un ar to saistītu iespējamo 
jaunu darba vietu pieauguma un jaunas 
ražošanas rēķina 

(*) 2014.gadā pret 2013.gadu 
S80/S20 darba ņēmējiem 
samazinās par 2,3 % 
Zemāko ienākumu darba ņēmēju  
kvintiles ieguvums ir 6,2 % no visu 
ieguvuma 
Augstāko ieņēmumu  darba 
ņēmēju kvintiles ieguvums – 
32,2% no visu ieguvuma 
(*) Ienākumu nevienlīdzības 
mazināšanās ģimenēs ar bērniem 
ir mērena 

(*) 2014.gadā pret 2013.gadu S80/S20 
darba ņēmējiem samazinās par 1,5 % 
Zemāko ienākumu darba ņēmēju 
kvintiles ieguvums ir 6,6 % no visu 
ieguvuma 
Augstāko ieņēmumu  darba ņēmēju 
kvintiles ieguvums – 23,3% no visu 
ieguvuma 
(*) Pozitīva ietekme uz S80/S20 
sabiedrībai kopumā, jo samazinās 
ienākumu nevienlīdzība tieši ģimenēs 
ar bērniem 

(*) 2014.gadā pret 2013.gadu S80/S20 darba 
ņēmējiem pieaug par 1,5% 
Zemāko ienākumu darba ņēmēju kvintiles 
ieguvums ir 1,9% no visu ieguvuma,  
Augstāko ieņēmumu  darba ņēmēju kvintiles 
ieguvums - 53,9% no visu ieguvuma 
(*) Lai arī mājsaimniecības ienākums pieaug, 
ienākumu nevienlīdzības mazināšanās 
ģimenēs ar bērniem praktiski nav vērojama 

Mērena pozitīva ietekme uz 
dabisko pieaugumu 

Pozitīva ietekme uz dabisko 
pieaugumu, būtiski pieaug ienākumi 
ģimenēm ar bērniem 

Neitrāla ietekme uz dabisko pieaugumu 



PRIEKŠLIKUMI VIRZIENU IZVĒLEI 

1. NAP2020 kontekstā skatoties, prioritārā secībā būtu īstenojami šādi 

darbaspēka nodokļu sloga mazināšanas pasākumi: 
a) AAP paaugstināšana, to diferencējot pēc apgādājamo skaita 

(mazina ienākumu nevienlīdzību, sekmē dabisko pieaugumu); 
b) NM paaugstināšana, vienlaicīgi to nepiemērojot no noteikta līmeņa 

un/vai diferencējot (mazina ienākumu nevienlīdzību, sekmē 
nodarbinātību); 

c) IIN likmes pakāpeniska mazināšana (kombinējot ar NM un AAP 
paaugstināšanu); 

d) IIN likmes mazināšana (nerisina galvenos valsts konkurētspējas 
identificētos trūkumus, paaugstina ienākumu nevienlīdzību). 

2. Nelielās fiskālās telpas (aptuveni 30 miljoni latu) kontekstā apsverama 

iespēja nesamazināt IIN likmi, paaugstināt AAP un NM (mazinot 
darbaspēka nodokļu slogu noteiktām mērķa grupām, mazinot ienākumu 
nevienlīdzību un sekmējot dabisko pieaugumu), bet atlikušo fiskālo telpu 
izmantot jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, kuras sekmē ekonomikas 
izaugsmi, uzņēmumu konkurētspēju un publisko pakalpojumu (izglītība, 
veselība, infrastruktūra) pieejamību un kvalitāti.  


