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Sēdi sāk plkst. 10:30 

1. Sēdes atklāšana 

 

V.Dombrovskis: atklāj Reformu vadības grupas (RVG) sēdi. Informē par darba kārtībā 

iekļautajiem jautājumiem. Norāda, ka ir saņemta Valsts kancelejas (VK) vēstule, ar lūgumu atlikt 

darba kārtības otrā jautājuma („Ziņojums par motivācijas sistēmas pilnveidošanai valsts un 

pašvaldību kapitālsabiedrībās un valsts  un pašvaldību budžeta finansētajās iestādēs”) izskatīšanu, 

jo jautājums ir izskatāms kontekstā ar VK izstrādes procesā esošo cilvēkresursu attīstības 

koncepciju.  

 

M.Pūķis (LPS): Rosina neatlikt jautājumu uz vēlāku laiku, lūdz tu izskatīt kādā no nākamajām 

RVG sēdēm. 

 

V.Dombrovskis: piekrīt pēc sociālo partneru lūguma jautājumu skatīti kādā no nākamajām RVG 

sēdēm. 

 

D.Pavļuts: aicina jautājumu izskatīt jau šajā sēdē, ja būs laiks. Uzskata, ka diskusija par šo 

jautājumu ir jāuzsāk jau šodien, jo jautājums ir ļoti aktuāls un tā izskatīšana nav atliekama. 

 

V.Dombrovskis: piekrīt diskusiju uzsākt jau šodien, ja paliks laiks pēc diskusijas par patēriņa 

nodokļiem. Aicina FM prezentēt ziņojumu par patēriņa nodokļu iespējamajām izmaiņām 

2012.gadā. 

 

 

2. Ziņojums par patēriņa nodokļu iespējamajām izmaiņām 

 (ziņo: Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks J.Stinka) 

 

J.Stinka: informē par nodokļu struktūru Latvijā, kā arī par jau iepriekš veiktajām nodokļu 

izmaiņām. 

Prezentē finanšu ministrijas priekšlikumus patēriņa nodokļu izmaiņām – pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) likmes samazināšana par 1% no š.g. 1.jūlija, kā arī darbaspēka nodokļu reformu, 

kas paredz pakāpenisku iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likmes samazināšanu 4 gadu 

periodā, paralēli palielinot neapliekamo minimumu, kā arī atvieglojumus par apgādājamajiem. 

 

M.Pūķis (LPS): izņemot to, ka tiek runāts par pakāpenisku iemaksu palielināšanu 2.pensiju 

līmenī, vai ir plānots samazināt sociālo iemaksu līmeni.  

 

J.Stinka (FM): norāda, ka tas šobrīd nav plānots. Prioritāras ir izmaiņas IIN. 

 

V.Dombrovskis: norāda, ka sociālajā budžetā vēl arvien ir deficīts, līdz ar to arī nākotnes 

prognozes nav tik pozitīvas. 

 

E.Sprūdžs: uzskata, ka efektīvāka būtu abu nodokļu paralēla mazināšana gan sociālā nodokļa, 

gan IIN samazināšana. 
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J.Stinka (FM): informē, ka šobrīd nav plānots šo jautājumu risināt paralēli samazinot abus 

nodokļus. 

 

S.Bajāra: attiecībā uz sociālo budžetu ir svarīgs ilgtspējas jautājums, tā kā šis budžets ir ar 

lejupejošu tendence, tad šobrīd prioritāte nevar tikt likta uz pasākumiem, kas samazina sociālā 

budžeta apjomu.  

 

L.Meņģelsone (LDDK): vēlas jautājumu skatīt plašāk, un lielāku uzsvaru likt tieši uz darba 

spēka nodokļiem. Lai atjaunotu Latvijas darba devēju konkurētspēju un izskaustu ēnu 

ekonomiku,  iedarbīgākas būtu tieši IIN izmaiņas. Uzskata, ka PVN likmes izmaiņas par 1% šo 

jautājumu pilnībā nerisinās, nedodot cerēto efektu. Aicina izvērtēt iespēju samazināt akcīzes 

nodokli degvielai, lai atgrieztu to pirmskrīzes līmenī, kā arī straujāk samazināt darbaspēka 

nodokļus.  

 

V.Dombrovskis: norāda uz Māstrihtas kritēriju izpildi un inflācijas izmaiņām. Atbilstoši šī brīža 

prognozēm Latvija sāks iekļauties Māstrihtas kritērijos ar 2013.gada martā/aprīlī. Ja netiek veikti 

nekādi pasākumi, tad Māstrihtas kritērijus šobrīd nav iespējams izpildīt. Savukārt, ja tiek 

atbalstīti FM priekšlikumi, tad pastāv liela varbūtība šos kritērijus izpildīt. 

Ir konceptuāla vienošanās, ka prioritātes ir darbaspēka nodokļu samazināšana. Vienlaikus ir 

nepieciešama politiska izšķiršanās par prioritātēm. PVN standartlikmes samazināšanas par 1% 

fiskālā ietekme šogad būtu 16,5 milj. Ls, savukārt, nākošgad – 40,5 milj. Ls. Savukārt, 

maksimālā ietekme uz inflāciju ir 0,5 procentpunkti.  

Ja tiek veikta PVN likmes samazināšana, tad ir jārēķinās ar Eiropas Komisijas kritiku. Visvairāk 

tiks pārmests tieši ilgtspējas trūkums mainot nodokļu likmes. Tomēr, ja šie pasākumi tiek veikti 

tagad, lai izmaiņas stājas spēkā ar 1.jūliju, tad šie pasākumi vairs netiks vērtēti tik negatīvi. 

Attiecībā uz izmaiņām degvielas akcīzes nodokļu likmēs, tad jau šobrīd Latvijā tās ir tuvu 

minimālajām ES akcīzes nodokļu likmēm. Līdz ar to nav iespējams tos vēl vairāk samazināt. 

PVN likmes izmaiņas ļautu tuvināt PVN likmes Baltijas valstīs, tādejādi palielinot Latvijas 

konkurētspēju. PVN likmju izmaiņām ir jābūt kā vidējā termiņa pasākumam, ar kuru var 

rēķināties. Arī IIN likmi ir plānots tuvāko gadu laikā noteikt līdzīgi Baltijas valstu līmenim, 

paredzot noteiktu nodokļu samazināšanas grafiku 3-4 gadu periodam. 

Piekrīt, ka ir svarīgi koncentrēties uz darbaspēka nodokļu izmaiņām, vienlaikus ir svarīgi arī 

izpildīt nepieciešamos kritērijus, lai pievienotos eirozonai. 

 

J.Stinka (FM): attiecībā uz akcīzes nodokļiem norāda, ka dīzeļdegvielai ir noteikts 

sasniedzamais minimums, kas jāsasniedz no 2013.gada 1.janvāra. Savukārt, benzīnam jau šobrīd 

ir zemākā likme starp Baltijas valstīs, kuru tomēr var nedaudz samazināt, taču ieguvumi attiecībā 

pret inflāciju būtu minimāli. 

 

V.Dombrovskis: vēlas noskaidrot, kāda ir turpmākā minimālā akcīzes nodokļu attīstības 

tendence degvielai? 

 

J.Stinka (FM): norāda, ka degvielas akcīzes nodokļu nav noteikts ES regulējums. Vienlaikus 

šobrīd nav pamatojuma samazināt akcīzes nodokļu likmes benzīnam, jo ES ir tendence 

paaugstināt PVN likmes kaitīgām vielām, savukārt, Latvijā tās jau šobrīd ir zemākās starp 

Baltijas valstīm. 
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M.Pūķis (LPS): ja eirozonas sasniegšana ir prioritāte, tad ir iespējama noteiktu pasākumu 

atlikšana. Vienlaikus aktuāli ir jautājumi par darbaspēka nodokļu izmaiņām. Pastāv uzskats, ka 

samazinot nodokļus no ēnu ekonomikas atgriežas tie uzņēmumi, kas pirms tam bija apgājuši 

nodokļu nomaksu.  

Piekrīt, ka mainot IIN, tiek sasniegts sociāls mērķis – mazāki izdevumi mājsaimniecībām, tomēr 

vienlaikus rodas arī problēmas ar pašvaldību budžeta ieņēmumiem, lai gan šo jautājumu ir 

iespējams risināt. Savukārt, IIN izmaiņām ir ļoti maza ietekme uz kopējo darbaspēka nodokļu 

izmaiņām. Mainot tikai IIN un nemainot sociālo nodokli, uzņēmumiem ir ļoti mazs stimuls 

atgriezties legālajā ekonomikā. Ja proporcionāli samazina IIN un sociālo nodokli, tad pozitīvais 

efekts ir daudz lielāks. 

Līdz ar to būtu ļoti svarīgi izskatīt sociālās sistēmas ilgtspēju un sociālās apdrošināšanas sistēmas 

darbību. 

 

J.Endziņš (LTRK): pozitīvi vērtē izvirzīto eiro ieviešanas mērķi. Ļoti pozitīvi vērtē jebkuru 

nodokļu samazināšanu, tai skaitā arī PVN samazināšanu. Tomēr darbaspēka nodokļu 

samazināšanas atlikšana rada bažas, jo uzskata, ka šo nodokļu samazināšana dotu pozitīvus un 

ilgtspējīgus rezultātus. 

Piedāvā vienlaikus ar PVN likmes samazināšanu likumā paredzēt precīzu „trepi”, kurā būtu 

noteikts kurā gadā un kādā līmenī tiktu samazinātas darbaspēka nodokļu likmes. Kā arī vēlas 

noskaidrot, vai nav vērtēti arī kādi citi instrumenti inflācijas līmeņa samazināšanai. 

 

J.Kajaks (LBAS):  kopumā pozitīvi vērtē valdības izvirzītās prioritātes, uzsverot, ka LBAS 

galvenā prioritāte ir nodokļu sloga samazināšana darbaspēkam. Aicina izvērtēt iespēju jau no 

nākamā gada palielināt IIN atvieglojumu par apgādājamajiem, jo tas sekmētu demogrāfisko 

situāciju, sniedzot atbalstu jaunajām ģimenēm.  

Aicina izvērtēt iespēju samazināt PVN pārtikai, paredzot dažādas PVN likmes dažādām pārtikas 

produktu grupām. Ir bažas par to, vai vienošanas ar uzņēmējiem dos cerēto efektu, vai tā būs 

ilgtspējīga, jo ir grūti prognozēt, vai cenas tiešām tiks samazinātas.  

Pauž cerību, ka ekonomiskā situācija vēl vairāk uzlabosies, tāpēc šī gada beigās būtu jāizskata 

iespēja veikt vēl straujāku darbaspēka nodokļu samazināšanu. 

 

D.Pavļuts: ir saprotams, kāpēc tiek apsvērta PVN likmes samazināšana un kāpēc šis jautājums ir 

aktuāls. Tomēr tautsaimniecības attīstības prioritāte ir darbaspēka nodokļu samazināšana.  

Darbaspēka nodokļu samazinājumi dotu triecienu pa ēnu ekonomiku. Tomēr, lai šo mērķi 

sasniegtu, vēlamāka būtu straujāka darbaspēka nodokļu likmes samazināšana, kā arī atvieglojumu 

paredzēšana par apgādājamajiem, jo tas būtu demogrāfiski ļoti svarīgs solis. Ļoti svarīga un 

nepieciešama ir diskusija par to, kā labāk risināt darbaspēka nodokļa jautājumu. 

Uzskata, ka būtiskākais ir PVN likmes samazināšanu skatīt kontekstā ar darbaspēka nodokļu 

samazināšanas „trepi”. Lēmumi attiecībā uz PVN likmes izmaiņām ir jāpieņem strauji. 

Uzskata, ka 1.jūlijs par „trepes” ieviešanu nav pieņemams, jo lēmums ir jāpieņem jau ātrāk. Ir 

svarīgi šo jautājumu apstiprināt ar koalīciju un valdības sociālajiem partneriem pieņemamu 

politisko lēmumu. 

Uzskata, ka attiecībā uz PVN likmes izmaiņām, lai tas dotu cerēto efektu, jau šobrīd jāuzsāk 

sarunas ar lielajiem cenu noteicējiem un tirgotājiem.  

Kopumā uzskata, ka PVN likmes jautājums jārisina nekavējoties, skatot šo jautājumu kontekstā 

ar izmaiņām darbaspēka nodokļos.  

 

S.Šķiltere (LPS): izsaka priekšlikumu ar 1.jūliju samazināt sociālo iemaksu līmeni, proti, 

samazināt iemaksu līmeni 2.pensiju līmenī. Ir vienošanās, ka 2.pensiju līmeņa sistēma ir veidota 
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nepareizi. Tāpēc aicina samazinot sociālās apdrošināšanas maksājumus 2.pensiju līmenī, jo tas 

mazinātu uzņēmumu nodokļu slogu. 

 

J.Stinka (FM): attiecībā uz ēnu ekonomiku un nodokļiem, uzskata, ka Latvijā nodokļi nav tik 

augsti, lai tas būtu tiešām saistāms ar ēnu ekonomikas apmēru. Ja darba spēka nodokļus samazina 

uzreiz par vairākiem procentiem, tad tā vairāk ir papildus motivācija maksāt nodokļus, kā arī 

pozitīvs signāls investoriem, palielinot Latvijas konkurētspēju Baltijas līmenī. Tomēr nav pamata 

uzskatīt, ka nodokļu likmes samazināšanas ietekmē uzreiz pieaugtu budžeta ieņēmumi. 

Attiecībām uz sociālajām iemaksām, cilvēki ir motivēti tās maksāt, jo par šīm iemaksām saņem 

noteiktus pakalpojumus. Līdz ar to tas arī ir arguments tam, ka FM dod priekšroku IIN 

samazināšanai, nevis sociālo iemaksu samazināšanai. 

Par priekšlikumu vienlaikus ar PVN izmaiņām veikt izmaiņas darba spēka nodokļos, tad tas var 

radīt problēmas attiecībā uz laika termiņiem. Tā kā ir plānots PVN izmaiņas veikt ar 1.jūliju, tad 

uzņēmējiem būtu ļoti svarīgi zināt jau iepriekš par plānotajām izmaiņām darbaspēka nodokļos.  

1.jūlijs ir izvēlēts, jo tas ir saistīts ar taksācijas periodu.  

Ir iespējams paredzēt arī atvieglojumus par apgādājamajiem. Vienlaikus attiecībā uz atšķirīgu 

PVN likmju piemērošanu dažādām pārtikas grupām, tad šis risinājumus nebūtu efektīvs, kā arī 

būtu sarežģīta šo nodokļu administrēšana. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): nevēlas piekrist uzstādījumam, ka darba spēka nodokļi nav saistāmi ar 

ēnu ekonomiku. Uzskata, ka šie jautājumi ir tieši saistīti, un atrodas savstarpējā mijiedarbībā. 

Uzskata, ka darbaspēka nodokļu mazināšanai ir jābūt jūtamai, kā arī tai jābūt skatāmai kontekstā 

ar PVN mazināšanu. 

 

V.Domborvskis: piekrīt tam, ka var paredzēt speciālu „trepi” darba spēka nodokļu izmaiņām. 

Vienlaikus jāparedz arī elastīga pieeja šim jautājumam, izvērtējot reālo ekonomisko situāciju un 

notiekošās pārmaiņas gan valstī, gan ES kopumā, tādejādi paredzot gan reālistisko, gan 

optimistisko situācijas attīstības variantu. 

Vienlaikus nākošā gada budžeta izveides procesā nebūs iespējams ignorēt arī ministriju 

pieprasījumus budžetam, jo ir svarīgi jautājumi, kuriem ir nepieciešams risinājums. Līdz ar to 

jāparedz arī manevra iespējas budžeta izdevumu daļā. 

Norāda, ka izmaiņas darbaspēka nodokļos būtu jāīsteno nevis no nākošā gada 1.janvāra, bet no 

nākošā gada 1.jūlija, atbilstoši Latvijas Bankas rekomendācijām.  

 

E.Sprūdžs: pilnīgi piekrīt, ka šī jautājuma risināšana ir politiska izšķiršanās, tomēr, kā jebkura 

politiska izšķiršanās, tā sevī ietver iespējamos riskus. Līdz ar to būtu svarīgi paredzēt arī 

alternatīvus scenāriju un alternatīvus risinājumus. Svarīgi panākt visām pusēm pieņemamu 

vienošanos par šo jautājumu. 

Attiecībā uz darbaspēka nodokļu „trepi” uzskata, ka būtu svarīgi veikt nopietnu nodokļu 

samazinājumu, tāpēc ja valdības dotais samazinājums ir neliels un ļoti pakāpeniski, tad uzņēmēji 

to var vērtēt negatīvi. 

Norāda, ka ministrijas ir gatavas strādāt to budžeta līdzekļu ietvaros, kādi ministrijām ir pieejami. 

 

M.Pūķis (LPS): ja mēs vēlamies, ka inflācijas līmenis ir neliels, kā arī ja mums ir svarīgi 

uzņēmējiem parādīt, ka šeit ir pievilcīga investīciju vide, tad lēmums samazināt PVN likmi ir 

pareizs.  Tomēr tikpat nozīmīgi un svarīgi ir arī samazināt sociālo iemaksu likmi uzņēmējiem, 

tādejādi tas dotu pozitīvu ekonomisko efektu. 

 

S.Šķiltere (LPS): uzskata, ka pensiju fondu darbība nav efektīva. 
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V.Dombrovskis: norāda, ka pirms gada notika diskusijas ar Eiropas Komisiju, kura ļoti negatīvi 

vērtēja 2.pensiju līmeņa samazinājumus. Sarunas bija ļoti smagas, līdz izdevās panākt 

kompromisu un vienošanos par 2.pensiju līmenī iemaksājamo likmi. 

 

S.Šķiltere (LPS): ES atzina, ka pensiju fondi nav veidoti pareizi. Līdz ar to ierosina šo sistēmu 

uz kādu laiku atcelt, lai šo sistēmu pārstrukturētu, un pēc tam atjaunot tās darbību. 

 

V.Dombrovskis: aicina FM dot vērtējumu par iespējamajiem inflācijas riskiem. 

 

S.Bajāre (FM): uzskata, ka ļoti būtiski ir veikt FM piedāvātos pasākumus, ja pasākumi netiek 

veikti, tad ir maza iespēja īstenot Māstrihtas kritērijus. Tomēr norāda, ka nepietiek tikai ar PVN 

likmes samazināšanu, bet ir nepieciešama arī vienošanas ar mazumtirgotājiem par cenu 

nepaaugstināšanu, kā arī citi pasākumi, lai PVN likmes izmaiņas atstātu pozitīvu ietekmi. 

Vienlaikus ļoti būtiski ir arī ārējās vides faktori, jo jāņem vērā situācijas attīstību citās ES 

dalībvalstīs, piemēram, Grieķijā, kurā ir ļoti grūti paredzēt turpmākās valsts finanšu situācijas 

attīstības tendences, jo tas ietekmēs citu ES dalībvalstu novērtējuma kritērijus. 

 

A.Vilks: norāda, ka ir liela varbūtība izpildīt Māstrihtas kritērijus, ja samazina PVN par 1%. 

 

V.Dombrovskis: grūti paredzēt situācijas attīstību attiecībā uz finanšu situāciju citās valstīs. 

Latvijai ir jāizpilda visi kritēriji, lai tā varētu iestāties eirozonā. Līdz ar to, ja Latvija vēlas 

iestāties eirozonā, tad tā ir politiska izšķiršanās, par kuru ir jāvienojas.  

 

A.Vīksna (LDDK): vēlas noskaidrot, vai tehniski ir iespējams PVN likmi samazināt līdz 

š.g.1.jūlijam, jo šīs izmaiņas radīs papildus slogu uzņēmējiem, līdz ar to viņi būtu jāinformē 

savlaicīgi. 

 

S.Bajāre (FM): uzskata, ka tas ir iespējams. Piekrīt, ka tas radīs slogu uzņēmējiem. 

 

A.Vilks: Cenu monitorings var labvēlīgi ietekmēt ekonomikas attīstību, ļaujot sabiedrībai sekot 

līdzi cenu izmaiņām latos un eiro. 

 

S.Bajāre (FM): cenu monitorēšana jau ir sākta 2006./2007.gadā. Tas tiek darīts attiecībā uz 

biežāk lietojamām patēriņa precēm, attiecīgi izvēlētās veikalu ķēdēs. Informācija tika publiskota 

EM mājaslapā. Cenu monitoringu ir standarta solis, kuru veic visas dalībvalstis, uzsākot 

gatavošanos eiro ieviešanai.  

Tāpat ir brīvprātīgs tirgotāja lēmums godīgi piemērot eiro cenas, attiecīgi neveicot cenu 

noapaļošanu uz augšu, kad tiek pārrēķinās cenas latos uz cenām eiro. Uzņēmēji piekrīt, ka 

neveiks mārketinga akcijas palielinot preču cenas.  

 

V.Dombrovskis: rezumējot debati, vēlas noskaidrot, vai RVG var konceptuāli atbalstīt to, ka 

notiek PVN un darba spēka nodokļu samazināšana. Piekrīt, ka par niansēm vēl ir jādebatē. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): norāda, ka konceptuāli piekrīt, ka šie jautājumi ir skatāmi kompleksi. 

Gala lēmumu vēl nav gatavi pieņemt. 

 

S.Šķiltere (LPS): lūdz FM izvērtēt un izanalizēt, kas notiks, ja tiks samazinātas iemaksas 

2.pensiju līmenī.  
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A.Vilks: piedāvā sākotnēji atgriezties pie iepriekšējā iemaksu līmeņa 2.pensiju līmenī. 

 

V.Dombrovskis: norāda, ka šādas izmaiņas var izraisīt negatīvu reakciju no Eiropas Komisijas 

puses.  

 

B.Bāne (FM): LM valdība jau ir uzdevusi izvērtēt dažādus scenārijus pakāpeniskai iemaksu 

palielināšanai 2.pensiju līmenī. Ziņojums tiks sagatavots jūnija sākumā. FM var izvērtēt šīs 

izmaiņas arī no makroekonomikas perspektīvas, tomēr uzskata, ka šīs izmaiņas ir jāveic 

piesardzīgi. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): piedāvā izpētīt arī degvielas akcīzes samazināšanas iespēju.  

 

V.Dombrovskis: norāda, ka dīzeļdegvielai jau tiek piemērota minimālā likme. Uzsver, ka 

lēmumu pieņemšanas termiņi ir ļoti ierobežoti. Ja veiks būtiskas izmaiņas vairāku nodokļu 

likmēs, tad ir nepieciešams vairāk laika, lai tos paspētu izskatīt Saeimā. Ja MK tiks pieņemts 

lēmums par noteiktu darba spēka nodokļa samazināšanas „trepi”, tad pēc tam to piemērošanas 

gaitā var koriģēt, ņemot vērā finanšu situācijas attīstību. 

Uzskata, ka darba spēka nodokļu samazināšanu ir labāk uzsākt ar gada vidu (1.jūlijā), nevis ar 

1.janvāri. Būtu jāizvērtē arī iespējamie atvieglojumi par apgādājamajiem. Aicina „trepi” veidot ar 

piesardzīgu reālismu, balstoties uz FM priekšlikumiem. Vienlaikus var paredzēt arī vēl vienu 

optimistisko scenāriju, ja budžeta ieņēmumi pieaug straujāk. 

 

S.Šķiltere: uzskata, ka tieši sociālo iemaksu apjoms ietekmē ēnu ekonomikas līmeni valstī. 

 

L.Meņģelsone (LDDK): apšauba nodokļa samazināšanas par 1% pienesumu. 

 

S.Bajāre (FM): uzsver, ka FM aicina samērot ambīcijas ar iespējām, vajadzētu īstenot 

sabalansētu pieeju. 

 

M.Pūķis (LPS): uzskata, ka šobrīd piemērojamais darbaspēka nodoklis ir pārāk liels. Līdz ar to 

ekonomika nestrādā pietiekoši efektīvi. 

 

J.Endziņš (LTRK): vēlas, lai darba spēka nodokļa izmaiņas „trepe” būtu noteikta ar likumu, 

nevis tikai ar MK lēmumu. 

 

V.Dombrovskis: ja to vēlas nostiprināt ar likumu, tad tas var sarežģīt apstiprināšanas procesu 

Saeimā. Uzskata, ka vēlamāks būtu MK lēmums, kurā būtu apstiprināti dažādi „trepes” varianti, 

atkarībā no reālā ieņēmumu līmeņa. Ja „trepe” tiek apstiprināta ar likumu, tad samazinās manevra 

iespējas. 

 

D.Pavļuts: vajag stingri noteikt kopējo nodokļu samazināšanas stratēģiju un tās turpmāko 

attīstības gaitu. 

 

V.Dombrovskis: IIN nodokļi izmaiņas šogad netiek plānotas, līdz ar to tās var paredzēt nākošā 

gada budžeta paketē. Kā arī izmaiņas šajā nodoklī būtu vēlamāk veikt no 1.jūlija. Savukārt, ar 

MK lēmumu apņemšanos veikt izmaiņas šajā nodokli var apstiprināt jau tagad. Ja MK tiek 

pieņemts lēmums par nodokļa izmaiņām, tad augustā, kad notiks diskusijas par nākošā gada 

budžetu, valdībai būs ļoti grūti atkāpties no jau iepriekš apstiprināta solījuma mainīt nodokļu 

likmi.  
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Piedāvā nodokļa izmaiņas „trepi” apstiprināt ar MK lēmumu, vienlaikus ar FM ziņojuma 

apstiprināšanu. Papildus tam tiks paredzēts arī ambiciozāks „trepes” attīstības scenārijs, ja 

nodokļu ieņēmumi to atļaus. 

 

S.Šķiltere (LPS): FM jau šobrīd ir uzdots vienādot dažādās nodokļu likmes dažādos segmentos. 

 

J.Stinka (FM): nodokļu vienādošanas koncepcija attiecas uz mikrouzņēmumiem. 

 

V.Dombrovskis: slēdz debati pie šī jautājuma. Vēlas noskaidrot, vai RVG var konceptuāli 

atbalstīt šo jautājumu, vienlaikus paredzot nepieciešamību konkrētus veicamos pasākumus uzdot 

FM precizēt tuvāko nedēļu laikā. Aicina šo jautājumu nelikt likumā praktisku apsvērumu dēļ, 

izvērtējot situācijas attīstības tendences, jo iespējams, ņemot vērā pozitīvas attīstības tendences 

arī darbaspēka nodokļu izmaiņas var būt lielākas, nekā šobrīd plānots. 

Aicina konceptuāli atbalstīt FM priekšlikumus PVN un darbaspēka nodokļu likmes 

samazināšanai. Kā arī uzdot FM tuvāko nedēļu laikā precizēt darbaspēka nodokļa izmaiņu „trepi” 

un 2.pensiju līmeņa iemaksu jautājumu, kā arī virzīt FM sagatavoto ziņojumu apstiprināšanai MK 

sēdē pēc iespējas tuvākā laikā. 

 

M.Pūķis (LPS): aicina izvērtēt arī sociālo iemaksu apjomu. 

 

V.Dombrovskis: piekrīt, ka ir svarīga diskusijas par 2.pensiju līmeni. Tomēr likmes izmaiņām ir 

jānotiek pakāpeniski. Uzskata, ka par šo jautājumu ir nepieciešama diskusija. 

 

S.Šķiltere (LPS): piekrīt, ka ir ļoti svarīgi diskutēt par šo jautājumu. 

 

V.Dombrovskis: vēlas noskaidrot, kad tiks sagatavot LM ziņojums par šo jautājumu. Atgādina 

par sarunām ar starptautiskajiem aizdevējiem.  

 

S.Šķiltere (FM): LM ziņojums jāsagatavo līdz 1.jūnijam. 

 

M.Pūķis (LPS): būtu jāizvērtē, kāda ir likmes izmaiņu ietekme. 

 

D.Pavļuts: neatbalsta diskusijas par pensiju sistēmu. Aicina RVG sēdes protokollēmuma norādīt, 

ka FM sagatavo ziņojumu izskatīšanai uz MK sēdi, kas ir saistīts ar  darbaspēka nodokļu 

samazināšanas plānu un citu nodokļu izmaiņām. 

 

V.Dombrovskis: aicina konceptuāli atbalstīt FM priekšlikumu, kā arī papildus debatēt par 

konkrētām izmaiņām kabinetā kopā izskatot izmaiņas PVN un darbaspēka nodokļu 

samazināšanas „trepi”. Norāda, ka 2.pensiju līmenis ir diskutējams jautājums. 

 

M.Pūķis (LPS): var pierādīt to, ka izmaiņas 2.pensiju līmenī dos reālu pienesumu. Piedāvā 

sniegt ziņojumu par šo jautājumu. 

 

V.Dombrovskis: aizdevēji vienmēr ir bijuši pret iemaksu likmes samazināšanu 2.pensiju līmenī. 

Ir atrasts trausls līdzsvars, kuru nevajadzētu izjaukt. Šo jautājumu var skatīt kontekstā ar LM 

sagatavojamo ziņojumu.  

 

S.Šķiltere (LPS): uzskata, ka makrolīmeņa izmaiņas vajag izanalizēt jau šajā FM ziņojumā. 
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V.Dombrovskis: piekrīt FM uzdot kopā ar LM izanalizēt 2.pensiju līmeņa izmaiņu ietekmi uz 

tautsaimniecību. 

 

 

2. Ziņojums par motivācijas sistēmas pilnveidošanai valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrībās un valsts  un pašvaldību budžeta finansētajās iestādēs 

 

V.Dombrovskis: lūdz ekonomikas ministram, D.Pavļutam, izteikties par motivācijas sistēmu. 

 

D.Pavļuts: norāda, ka ir gatavojies diskusijai par šo jautājumu. Informē, ka ir rakstījis vēstuli VK 

par atalgojuma jautājumiem valsts pārvaldē, savukārt, VK atbildēja, ka šis jautājums būtu 

jāizskata RVG sēdē. Tomēr tagad ir saņemta vēl viena VK vēstule ar lūgumu šī jautājuma 

izskatīšanu atlikt.  

Uzskata, ka jautājums par valsts pārvaldes konkurētspējas stiprināšanu ir ļoti aktuāls. Tāpēc 

uzskata, ka šī jautājuma izskatīšanu nevajag atlikt. Aicina par šo jautājumu diskutēt jau nākošajā 

RVG sēdē. Papildus tam izsaka priekšlikumu šim jautājumam organizēt speciālu RVG sēdi. 

 

E.Upīte (VK): skaidro, kāpēc tika pieņemts lēmums jautājuma izskatīšanu atlikt. Šo jautājumu 

vajadzētu skatīt kompleksi ar koncepciju par cilvēkresursiem valsts pārvaldē. Piekrīt, ka 

jautājums par augstākā līmeņa vadītājiem ir jārisina pēc iespējas ātrāk, jo pastāv liela atlīdzības 

atšķirība starp privāto sektoru un valsts pārvaldi. Plāno koncepciju izsludināt VSS šī gada rudenī. 

 

B.Bāne (FM): FM aicina jautājumu skatīt nākošajā RVG sēdē. Vienlaikus norāda, ka FM jau 

iepriekš bija izstrādājusi priekšlikumus atlīdzības sistēmai valsts kapitālsabiedrībās. Savukārt, uz 

šo RVG sēdi FM ir sagatavojusi prezentāciju par motivācijas sistēmu valsts budžeta finansētajās 

iestādēs, tāpēc lūdz precizēt FM doto uzdevumu, kurš būtu jāizpilda – jāsagatavo priekšlikumi 

motivācijas vai atalgojuma sistēmas izmaiņām. 

 

A.Vilks: vēlas noskaidrot, ko vēlas izpētīt VK? 

 

E.Upīte (VK): ir nepieciešams sasaistīt atlīdzība sistēmu ar darba efektivitātes rādītājiem. 

 

V.Dombrovskis: piekrīt, ka šo jautājumu var skatīt kādā no nākošajām RVG sēdēm. 

 

M.Pūķis (LPS): uzskata, ka motivācijas sistēma ne vienmēr ir saistīta ar atalgojumu. Ne vienmēr 

jāpalielina darba algu fonds, lai celtu motivāciju. Vienlaikus iestādēm jādod iespēju meklēt 

pašām labākos motivācijas risinājumus. 

 

D.Pavļuts: uzskata, ka ir jādiskutē par problēmas būtību, jo šobrīd esošais atalgojuma līmenis 

nav konkurētspējīgs, lai nodrošinātu augsti kvalificētu speciālistu algošanu valsts pārvaldē. Ja 

tiek piesaistīts speciālists no privātā sektora, tad viņa atalgojums ir ļoti zems. Vienlaikus uzskata, 

ka atalgojuma izmaiņām ir jānotiek jau esošā iestādes atalgojuma fonda ietvaros. 

 

V.Dombrovskis: aicina par šo jautājumu diskutēt nākošajā RVG sēdē. 

 

3. Pētījumu tēmu apstiprināšana administratīvā sloga samazināšanas un funkciju audita 

jomās 

 

V.Dombrovskis: aicina PKC prezentēt piedāvātās pētījumu tēmas. 
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M.Krieviņš (PKC): prezentē piedāvātās pētījumu tēmas -  esošās politikas plānošanas sistēmas 

ietekmes novērtējums, tautas ataudzi ietekmējošu faktoru izpēte, optimāla ārvalstu finanšu 

instrumentu/fondu un Nacionālā attīstības plāna prioritāšu integrācijas modeļa izstrāde, pārskatu 

sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte, 

administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai. 

Lūdz RVG locekļus tās atbalstīt. 

 

M.Pūķis (LPS): norāda, ka esošā attīstības plānošanas sistēmas darbība nav efektīva, vēlas 

noskaidrot pētījuma mērķi. 

 

M.Krieviņš (PKC): esošās budžeta plānošanas un attīstības plānošanas sistēmas novērtējums 

vienmēr tiek izmantots plānojot attīstības sistēmas pamatnostādnes nākošajam periodam. 

 

S.Šķiltere (LPS): vēlas noskaidrot, vai būtu iespējams apkopot visus jau iepriekš veiktos 

pētījumus un to rezultātus un to turpmāko pielietošanu. 

 

J.Bordāns (TM): vēlas noskaidrot, kā tiks īstenots intelektuālā īpašuma aizsardzības pētījums? 

Un vai ir nepieciešams pētīt jau esošo likumdošanu šajā jomā? 

 

E.Upīte (VK): pētījuma ietvaros tiks noskaidrot, kas šobrīd notiek autortiesību aizsardzības jomā 

un kā kopumā darbojas šī sistēma. 

 

G.Puķītis (KM): nav īsti saprotama sasaiste starp intelektuālā īpašuma pētīšanu un 

administratīvā sloga samazināšanu valsts pārvaldē.  

 

E.Upīte (VK): tā kā tas ir deleģētais uzdevums privātajam sektoram, tad būtu jāpēta tā ietekme, 

jo par deleģētajiem uzdevumiem ir nepieciešams veikt uzraudzību. 

 

M.Krieviņš (PKC): lūdz RVG apstiprināt piedāvātās pētījumu tēmas.  

 

V.Dombrovskis: aicina RVG atbalstīt piedāvātās pētījumu tēmas. Vienlaikus ir nepieciešams 

apkopot informāciju par visu ministriju veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. Lūdz PKC 

apkopot šo informāciju. 

 

 
Slēdz sēdi plkst. 12:40 

 

Reformu vadības grupa un Ministru kabineta locekļi nolēma:  

 

1. Atbalstīt turpmākai diskusijai Finanšu ministrijas priekšlikumus par nodokļu 

izmaiņām, t.sk. ar š.g.1.jūliju samazināt PVN likmi par 1% un ar 2013.gadu 

samazināt darbaspēka nodokļu slogu; 

2. Uzdot Finanšu ministrijai vienlaikus ar priekšlikumu - ar š.g. 1.jūliju  samazināt 

PVN likmi par 1% - iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē priekšlikumu par 

darbaspēka nodokļu samazināšanu, kurā tiktu paredzēti pakāpeniski veicami 

pasākumi darba spēka nodokļu samazināšanai vairāku gadu perspektīvā, vienlaikus 
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saskaņojot tos ar valsts budžeta ieņēmumu pieauguma tempu prognozēm un finanšu 

situācijas attīstību Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;  

3. Uzdot Finanšu ministrijai reizē ar grozījumiem PVN likumā iesniegt izskatīšanai 

Ministru kabineta sēdē normatīvā akta projektu, nosakot skaidras apņemšanās veikt 

darbaspēka nodokļu samazinājumu 3 gadu laikā, sākot no 2013.gada; 

4. Uzdot Finanšu ministrijai izvērtēt arī citas nodokļu izmaiņu iespējas un šo izmaiņu 

ietekmi, kā arī citus iespējamos pasākumus nodokļu sloga samazināšanai; 

5. Atbilstoši Finanšu ministrijas ierosinājumam jautājumu par 2.pensiju līmeņa 

iemaksu apjomu izskatīt kontekstā ar Labklājības ministrijas izstrādājamo 

ziņojumu, kuru plānots iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz š.g. 

1.jūnijam; 

6. Iekļaut nākošās RVG sēdes darba kārtībā Finanšu ministrijas ziņojumu par 

atalgojuma konkurētspējas uzlabošanu un motivācijas sistēmas pilnveidošanu valsts 

un pašvaldību kapitālsabiedrībās un valsts un pašvaldību budžeta finansētajās 

iestādēs, kā arī uzdot Valsts kancelejai ziņot par panākto progresu izstrādājot 

koncepciju par cilvēkresursu attīstību valsts pārvaldē; 

7. Uzdot PKC izsūtīt RVG locekļiem Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu un 

prezentāciju; 

8. Atbalstīt sēdes laikā prezentētās pētījumu tēmas funkciju audita un administratīvā 

sloga samazināšanas jomās – esošās politikas plānošanas sistēmas ietekmes 

novērtējums, tautas ataudzi ietekmējošu faktoru izpēte, optimāla ārvalstu finanšu 

instrumentu/fondu un Nacionālā attīstības plāna prioritāšu integrācijas modeļa 

izstrāde, pārskatu sagatavošanas administratīvo procedūru un administratīvā sloga 

samazināšanas iespēju izpēte, administratīvā sloga jautājumu pārskatīšana 

intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanai; 

9. Uzdot PKC sagatavot apkopotu informāciju par ministriju veiktajiem un 

plānotajiem pētījumiem, tostarp  administratīvā sloga jautājumos, un šo pētījumu 

laikā gūto rezultātu pielietojumu. Sadarbībā ar Valsts kanceleju izvērtēt iespēju 

regulēt valsts pārvaldes institūciju pasūtītos pētījumus.  

 

 

Ministru prezidents                                                                           Valdis Dombrovskis 

 

 

 

 

Sagatavoja: 

 

I.Žemaite-Dziceviča 
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irina.zemaite@pkc.mk.gov.lv 
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