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Sēdi sāk plkst. 14:00 

1. Sēdes atklāšana 

(Ministru prezidents Valdis Dombrovskis) 

 

V.Dombrovskis: atklāj Reformu vadības grupas (RVG) sēdi. Norāda, ka šī ir pirmā RVG 

sēde pēc jaunās valdības izveides. Iepazīstina klātesošos ar RVG izveidi un darbības 

formātu. Sēdes darba  kārtībā ir jautājums par 2012.gada budžeta papildus konsolidācijas 

pasākumiem. 

 

E.Baldzēns (LBAS): norāda, ka gribētu atdzīvināt RVG formātu, piemēram, sēdēs varētu 

tikt skatīti jautājumi par strukturālajām reformām, grozījumiem 2013.gada nodokļu 

politikā u.c. 

 

P.Krīgers (LBAS): uzsver, ka lēmumus būtu svarīgi pieņemt pēc tam, kad tie ir izrunāti 

starp valdību un sociālajiem partneriem.  

 

V.Dombrovskis: informē par pašreizējo situāciju attiecībā uz budžeta konsolidāciju. 

Pagājušajā nedēļā valdībā ir apstiprināts konsolidācijas saraksts. Pašlaik saunās ar 

aizdevējiem ir uzstādījums, ka konsolidācijas sarakstu vajadzētu vēl papildināt. FM 

šobrīd strādā pie priekšlikumiem attiecībā uz papildus konsolidācijas pasākumiem, par 

kuriem informēs šajā RVG sēdē. Ja izdosies panākt vienošanās RVG, tad izstrādātie 

budžeta konsolidācijas papildus pasākumi tiks virzīti izskatīšanai valdības sēdē, kurā par 

tiem notiks diskusijas un tiks pieņemts gala lēmums.  

Norāda, ka ir nepieciešams panākt vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem. Valdībai 

un aizdevējiem izpratne par strukturālajām reformām atšķiras. Aizdevēju izvirzītās 

prasības ir pensiju piemaksu vai pensiju neapliekamā minimuma samazināšana vai 

nekustāmā īpašuma nodokļa (NĪN) palielināšana, kas ir pretrunā ar partiju priekšvēlēšanu 

solījumiem par to, ka nākošgad nodokļi netiks celti.  

 

L.Menģelsone (LDDK): piedāvā vienoties pār nākošās RVG sēdes datumu. Norāda 

jautājumus, par kuriem vēlētos runāt, piemēram, Pārresoru koordinācija centra izveide un 

statuss, politikas plānošanas dokumentu skaita samazināšanas iespējas, strukturālās 

reformas valsts pārvaldē, turpmākā rīcība saistībā ar valdības rīcības plāna izstrādi. 

 

V.Dombrovskis: piedāvā, ka strukturālo reformu plāns varētu būt viens no darba kārtības 

jautājumiem nākošajās RVG. Aicina FM prezentēt budžeta papildus konsolidācijas 

priekšlikumus.  

 

 

2. 2012.gada budžetā plānojamie papildus konsolidācijas pasākumi 

(ziņo: J.Stinka un B.Bāne, Finanšu ministrija) 

 

J.Stinka un B.Bāne (FM): iepazīstina ar ministriju apstiprinātajiem konsolidācijas 

pasākumiem. Plānoti pasākumi budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās, pārējie pasākumi, 

kas ir saistīti gan ar ieņēmumiem, gan izdevumiem, kā arī papildus pasākumi, par kuriem 

rit sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem (Prez_141111_RVG). Kopumā papildus 

pasākumi 2012.gadā paredz ietaupīt LVL 29 125 472. 
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B.Bāne (FM): informē par turpmāko rīcību saistībā ar 2012.gada budžeta pieņemšanu. 

Plānots, ka š.g. 15.novembrī MK apstiprina 2012.-2014.gada maksimāli pieļaujamā valsts 

budžeta izdevumu kopapjomu. Nākošajās sēdēs izskata ar budžeta likumu saistītos 

likumprojektus (budžeta likumprojektu paketes). Ministrijas savus valsts budžeta 

pieprasījumus 2012.-2014.gadam varēs iesniegt FM līdz š.g. 23.novembrim. Sanāksme ar 

LPS plānota š.g. 28.novembrī. Budžeta likuma projektu plānots iesniegt Saeimai š.g. 

6.decembrī. Plānots, ka budžeta likums tiek izsludināts līdz š.g. 29.decembrim.  

 

S.Šķiltere (LPS): uzver, ka pašvaldības apzinās nepieciešamību noslēgt starptautisko 

aizdevumu programmu, taču sarunas ar FM par nākošā gadu budžetu ir sarežģītas un 

grūtas. Negatīvi vērtē finansējuma samazinājumu valsts un pašvaldību autoceļiem. 

Norāda, ka nepieciešams vienoties par līdzšinējās konsolidācijas izpratni reālos skaitļos. 

Šobrīd plānojamie konsolidācijas pasākumi ir attēloti korekti no valsts puses, savukārt, 

attiecībā uz pašvaldībām lūdz mainīt bāzes rādītājus, proti, attiecībā uz iedzīvotāju 

ienākuma nodokli (IIN) un garantēto minimālo ienākumu (GMI). 

Uzsver, ka nepieciešams sakārtot pensiju 2.līmeni, lai tas būtu izdevīgāks iedzīvotājiem, 

jo tā pašreizējais formāts nav piemērots. 

 

B.Bāne (FM): tā kā tika veidots valsts budžets, tad arī bāzes radītāji ir attēloti no valsts 

perspektīvas. Nepieciešamības gadījumā var izveidot tabulu, kurā redzami pašvaldību 

plānotie izdevumi un ieņēmumi. Starptautiskie aizdevēji vadījušie pēc pašvaldību 

izdevumu pēdējā ceturkšņa tendencēm, tāpēc pašvaldībām tiek paredzēts 30 miljonu latu 

deficīts nākošajā gadā. Tomēr pašvaldības līdz šim ir ļoti atbildīgi izturējušās pret 

konsolidāciju veidojot iekrājumus, un plānots, ka šāda tendence turpināsies arī nākošajā 

gadā. Norāda, ka Ministru kabinets ir akceptējis transfertu samazinājumu autoceļiem un 

sabiedriskā pārvadājumiem. 

 

P.Krīgers (LBAS): norāda, ka sociālajiem partneriem nepietiek informācijas par 

konsolidācijas pasākumiem. Apšauba veiktos aprēķinus vairākās pozīcijās, piemēram, par 

ieņēmumiem no nodokļiem atbrīvoto akcīzes preču ievešanas no trešajām valstīm 

ierobežošanas, kas paredz ieņēmumus 1,5 miljonu latu apmērā. Vēlas precizēt, vai 

attiecībā uz finansējuma samazinājumu Iekšlietu ministrijai, ir ieplānots finansējums 

esošo transporta līdzekļu un tehnikas remontam. Attiecībā uz darba nespējas lapu 

apmaksas kārtības maiņu, norāda, ka iedzīvotāji var censties apstrīdēt šī lēmuma 

pamatotību Satversmes tiesā. Negatīvi vērtējams arī tas, ka no azartspēļu nodokļu 

palielināšanas plāno iegūt 726 tūkstošus latu, kas ir mazāk nekā no ģimenes pabalstu 

samazināšanas, kur plānots ietaupīt LVL 4,462 miljonus latu. Norāda, ka prēmiju 

nepiešķišana valsts pārvalde būtu saprotamāka sabiedrībai nekā ģimenes pabalstu 

samazināšana. Piekrīt, ka varētu tikt modificēts pensiju 2.līmenis. 

 

V.Dombrovskis: norāda, ka pašvaldības var izvēlēties noteikt vai nenoteikt nodokļa 

pieauguma ierobežojumus 25% apmērā. Savukārt, ietaupījums no ģimenes valsts 

pabalstiem ir saistīts ar kontingenta maiņu, jo demogrāfisko tendenču ietekmē ir 

samazinājies bērnu skaits, kā arī atbildīgajām institūcijām ir tendence pieprasīt bāzes 

izdevumus ar rezervi, taču faktiskā izpilde ir zemāka, tāpēc veidojas ietaupījums. Uzsver, 

ka izmaiņas ģimenes pabalstu politikā nav paredzētas. 
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B.Bāne (FM): paskaidro, ka Iekšlietu ministrijas izdevumi 1,2 miljonu latu apmērā tiek 

samazināti attiecībā uz plānotajām ilgtermiņa saistībām. Attiecībā uz ietaupījumu 8,1 

miljonu latu apmērā no atvaļinājumu pabalstu maksimālā apmēra ierobežošanas valsts un 

pašvaldību institūcijās 25% apmērā no mēnešalgas, norāda, ka valsts budžeta iestādēm 

atvaļinājumu pabalstu izmaksai nav paredzēts papildus finansējums, un to izmaksa var 

tikt veikta tikai esošā budžeta ietvaros. Savukārt pašvaldības var izvēlēties, vai veikt 

atvaļinājumu pabalstu izmaksu no pašvaldību budžeta ietvaros paredzētajiem līdzekļiem.  

 

P.Krīgers (LBAS): vēlas precizēt, vai atvaļinājuma pabalstu izmaksas ierobežojumi ir 

paredzēti tikai tiem, kas ir vienotajā atalgojuma sistēma, vai arī tie attiecas uz 

pedagogiem?  

 

B.Bāne (FM): Tiek diskutēts par to, ka būtu jāiesaldē atalgojuma fondi visām strādājošo 

kategorijām. Norāda, ka ja uz vienu atsevišķu strādājošo kategoriju tiks attiecināti 

izņēmumi, tad būs grūti pamatot šāda ierobežojuma nepieciešamību  citiem.   

 

V.Dombrovskis: atvaļinājuma pabalsta apmērs ir līdz 25% no mēnešalgas, bet 

atvaļinājumu pabalstu izmaksa ir jāveic esošā atalgojuma fonda ietvaros, jo papildus 

līdzekļi tam nav paredzēti.  

 

E.Baldzēns (LBAS): vēlas precizēt, vai prognozes attiecībā uz ieņēmumiem no finanšu 

stabilitātes nodevas jau nav izpildītas šogad?   

 

J. Stinka (FM): ir plānots jau esošo nodevu dubultot, tādejādi palielinot arī ieņēmumus 

no tās, proti, līdz 2,263 miljoniem latu. 

 

E.Baldzēns (LBAS): tā kā šobrīd ir  atcelts likumā noteiktais 25% nodokļa pieauguma 

ierobežojums zemei un dažas pašvaldības to izmanto, vai tas nozīmē, ka palīgēkas un 

citas ēkas tiks ieskaitītas aprēķinot NĪN? Uzskata, ka FM norādītais skaitlis (3,5 miljoni 

latu) nav precīzs, un tam vajadzētu būt lielākam. 

 

J.Stinka (FM): norāda, ka fiskālie aprēķini ir bijuši diezgan precīzi. Pašlaik plānotie 

ieņēmumi ir saistīti ar aprēķiniem par to, ka visas pašvaldības saglabā 25% ierobežojumu. 

Līdz ar to nav pamata apšaubīt, ka šie aprēķini nav precīzi. 

 

E.Baldzēns (LBAS): vērš uzmanību uz to, ka būs problēmas ar šī nodokļa iekasēšanu. 

Kā arī uzsver priekšlaicīgas pensionēšanās jautājuma aktualitāti. Vēlas runāt par šo 

jautājumu ar valdību, lai meklētu iespējamos risinājumus. 

 

P.Krīgers (LBAS): atgādina par 26 000 iedzīvotāju vēstulēm ar prasību saglabāt 

priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju. Aicina ņemt vērā šo iedzīvotāju viedokli. 

 

V.Dombrovskis: lai nodrošinātu priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju, būs jāmeklē 

papildus finansējums.  

 

E.Baldzēns (LBAS): uzsver, ka sociālajiem partneriem šis ir būtisks jautājums, un viņi 

no tā neatkāpsies. 
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L.Menģelsone (LDDK): vērš uzmanību attiecībā uz azartspēļu nodokļa konsolidācijas 

procentu, aicina izvērtēt arī internetā pieejamās azartspēles, un to aplikšanu ar nodokli. 

Kā arī norāda, ka palielinot nodokļus, palielinās arī ēnu ekonomikas risks. Pauž bažas par 

finansējuma samazinājumu autoceļiem. 

 

V.Dombrovskis: norāda, ka tiks sekmēta ES struktūrfondu apguve attiecībā uz autoceļu 

remontu.  

 

L.Meņģelsone (LDDK): vērš uzmanību uz finanšu stabilitātes nodevas palielināšanu, 

norādot, ka tas var apdraudēt banku savstarpējo konkurētspēju. Attiecībā uz 

mikrouzņēmumu nodokļa likmi, jautā kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) plāno izvērtēt, 

kurš uzņēmums šo likmi pielieto korekti. 

 

J.Stinka (FM): Lietuvā un Igaunijā nav šādas finanšu stabilitātes nodevas, bet šajā 

gadījumā ir pārņemts Zviedrijas modelis, kur ir šāda nodeva, un arī tās likme. Norāda, ka 

tas ir viens no budžeta konsolidācijas procesā nepieciešamajiem pasākumiem. Attiecībā 

uz mikrouzņēmumu nodokļa likmi, tad šobrīd likumā ir paredzēti 4 pamatkritēriji, kas 

ļauj izvērtēt, vai tas ir individuāls darbinieks vai mikrouzņēmums. IIN un 

mikrouzņēmumu nodokļa likumā tiks nošķirti negodprātīgie un godprātīgie nodokļu 

maksātāji, tādejādi nodrošinot papildus ieņēmumus 2,696 miljonu latu apmērā.  

 

E.Sprūdžs: norāda, ka jau šobrīd likumā ir paredzēti kritēriji mikrouzņēmumam. Vēlas 

noskaidrot, kādas būs jaunās VID izmantotās metodes, kas ļaus efektīvāk noteikt, vai 

netiek apieta nodokļu sistēma, jo jau šobrīd likumā ir paredzētas 4 mikrouzņēmuma 

pazīmes, kuras VID izvērtē.  

 

V.Dombrovskis: uzver, ka jau šobrīd tiek atbalstīti mikrouzņēmumi, taču ir uzņēmumi, 

kas dibina mikrouzņēmumus un noformē savus darbiniekus kā mikrouzņēmumu 

darbiniekus, lai apietu nodokļu administrēšanas sistēmu un maksātu mazākus nodokļus. 

FM plānotās izmaiņas paredz rūpīgāk izvērtēt un diferencēt mikrouzņēmumus un lielos 

uzņēmumus, kas vēlas apiet nodokļu sistēmu, lai tādejādi efektīvāk cīnītos pret ēnu 

ekonomiku.  

 

L.Meņģelsone (LDDK): norāda, ka jābūt starpposmam starp mikrouzņēmumu un parasto 

uzņēmumu, jo radusies situācija liecina par to, ka esošajā regulējumā ir nepilnības.   

 

V.Dombrovskis: jau šobrīd likumdošanā ir paredzētas dažādas un daudzveidības 

uzņēmējdarbības organizācijas formas.  

 

J.Endziņš (LTRK): neuzskata, ka ir nepieciešams veikt IIN un mikrouzņēmumu 

nodokļa optimizēšanu. Optimizēšanas rezultātā var būt uzņēmumi, kas iesniedz 

maksātnespēju vai arī aiziet uz ēnu ekonomiku. Uzskata, ka esošais mikrouzņēmumu 

nodoklis ir vērtējams pozitīvi, jo tas ļauj uzņēmumiem vismaz daļu nodokļu maksāt 

legāli. Tāpēc uzskata, ka priekšlikums esošas sistēmas apkarošanai nav pamatots, jo var 

radīt situāciju, ka uzņēmumi pāriet uz ēnu ekonomiku. Esošā mikrouzņēmumu nodokļa 

likme ļauj daļai uzņēmēju iziet no „pelēkās zonas” un oficiāli maksāt nodokļus. 
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V.Dombrovskis: norāda, ka runa ir ne tikai par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet 

arī lielajiem uzņēmumiem, kas noformē savus darbinieku kā mikrouzņēmumu 

darbiniekus, tāpēc ir nepieciešams risināt šo problēmu.  

 

J. Stinka (FM): ir atklātas nepilnības esošajā likumdošanā, tāpēc FM rosinātās izmaiņas 

palīdzēs mazināt esošās likumdošanas ļaunprātīgas izmantošanas risku.  

 

A.Vilks: norāda, ka starptautiskie aizdevēji ir akceptējuši FM piedāvāto pieeju 

identificētajai problēmai.  

 

J.Endziņš (LTRK): nepiekrīt FM piedāvājumam, jo uzskata, ka tas nedos cerētos 

rezultātus. Norāda uz to, ka pretēji partiju solījumiem, tiek mainīta nodokļu politika, 

piemēram, palielinot NĪN, azartspēļu nodokli, finanšu stabilitātes nodevu.  

 

V.Dombrovskis: plānotie ieņēmumi no nodokļu palielināšanas pasākumiem 

salīdzinājumā ar kopējo konsolidācijas apjomu ir nelieli. Jau pirms vēlēšanām tika runāts, 

ka būs izmaiņas attiecībā uz NĪN. 

 

J.Endziņš (LTRK): piekrīt, ka ieņēmumi no nodokļu palielināšanas salīdzinājumā ar 

kopējo konsolidēto summu nav lieli, taču tas nenozīmē, ka konsolidācija nenotiek uz 

nodokļu politikas izmaiņu rēķina.  

 

V.Dombrovskis: norāda, ka netiek palielināti sociālie un ienākumu nodokļi, tāpēc 

nodokļu politikas izmaiņas nebūs tik jūtamas iedzīvotājiem.  

 

S.Šķiltere (LPS): norāda, ka tomēr notiek nodokļu bāzes paplašināšana. Pašvaldību 

ienākumi no nodokļu administrēšanas būs mazāki.  

 

J.Stinka (FM): norāda, ka jau iepriekš bija paredzētas izmaiņas NĪN, azartspēļu nodokļa 

un finanšu stabilitātes nodevas pozīcijās.   

 

J.Endziņš (LTRK): uzskata, ka finanšu stabilitātes nodevas palielinājuma izmaksas 

bankas pārliks uz uzņēmējiem. 

 

E.Cilinskis (NA): uzsver, ka Nacionālā apvienība vienmēr par prioritāti uzskatījusi 

azartspēļu nodokļa palielināšanu.   

 

V.Dombrovskis: aicina atbalstīt esošo konsolidācijas pasākumu sarakstu. Norāda, ka vēl 

var diskutēt par priekšlaicīgas pensionēšanās vecuma jautājumu.  

 

S.Šķiltere (LPS): vērš uzmanību uz esošo 2.pensiju līmeņa regulējumu, jo šobrīd šī 

sistēma nav pietiekoši efektīva, jo cilvēkiem ir salīdzinoši neliela varbūtība saņemt to, ko 

viņi jau ir iemaksājuši. 

 

V.Dombrovskis: attiecībā uz 2.pensiju līmeni piekrīt jautājumiem, uz ko norāda 

pašvaldības un arodbiedrības. Vienlaikus problēma ir saistīta ar to, ka ar aizdevējiem ir 

bijušas smagas diskusijas par šo jautājumu. Šobrīd šajā jautājumā ir atrasts līdzsvars. Ja 
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diskusijas par jautājumu atkal tiks atsāktas, tad var būt sarežģīti atkārtoti vienoties ar 

aizdevējiem.  

 

3. Dažādi 

 

L.Meņģelsone (LDDK): norāda, ka LDDK ieteikumi deklarācijas sastādīšanas laikā 

netika ņemti vērā. Vēlas noskaidrot, kāds ir plānotais darba grafiks saistībā ar valdības 

rīcības plāna sagatavošanu, lai var iesaistīties tā komentēšanā.   

 

V.Dombrovskis: LDDK tiks nosūtīta informācija saistībā ar valdības rīcības plānu un tā 

izstrādi.  

 

S.Šķiltere (LPS): Attiecībā par NĪN, neuzskata, ka tas dos papildus ieņēmumus 

2013.gadā.  

 

V.Dombrovskis: aicina atgriezties pie diskusijas par NĪN 2012.gada aprīlī vai maijā, lai 

var vienoties par turpmāko rīcību.  

 

L.Meņģelsone (LDDK): aicina vienoties par nākošās RVG sēdes darba kārtību.   

 

V.Dombrovskis: aicina LDDK iesniegt izvērstus priekšlikumus par jautājumiem, par 

kuriem vēlas diskutēt RVG. Pieļauj, ka nākošajā sēdē diskusijas varētu būt par nodokļu 

politiku, strukturālajām reformām. 

 

 

Slēdz sēdi plkst. 15:45 

 

Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekļi nolēma:  

 

1) konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas piedāvātos 2012.gada valsts budžeta 

konsolidācijas papildus pasākumus un atbalstīt to virzību izskatīšanai 

Ministru kabinetā; 

2) turpināt Reformu vadības grupā diskusijas par izmaiņām nodokļu politikā 

2012.gadā. 

 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 


