
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.7              2010.gada 7.oktobrī 

 

Sēdi vada 

Arodbiedrību puses vadītājs                                    Pēteris Krīgers  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministrs U.Augulis 
3. Finanšu ministrs E.Repše 
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministres vietā V.Vesperis 

5. Veselības ministrs D.Gavars 
6. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietniece  A.Ļubļina-

Goldmane
7. Ekonomikas ministra vietā, EM valsts sekretārs J.Pūce 
8. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics 
9. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā  

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V. Gavrilovs  
2. LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
3. LDDK viceprezidents T.Tverijons 
4.  LDDK viceprezidente A.Vīksna 
5. LDDK viceprezidents I.Strautiņš 
6. LDDK viceprezidents I.Biķis 
7. LDDK padomes loceklis K.Andersons 
8. LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
9. LDDK padomes loceklis U.Magonis 

no arodbiedrību puses: 

1. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers



2. LBAS priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča
3. LBAS, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja R.Pfeifere 
4. LBAS, Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības "LAKRS" 

priekšsēdētājs 
J.Kalniņš 

5. LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, Dzelzceļa un satiksmes nozares
arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 

 A.Muhlinkins 

6. LBAS, LSAB prezidente Z. Semjonova 
7. LBAS, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris 
8. LBAS, LIZDA priekšsēdētājas vietā, LIZDA priekšsēdētājas vietnieks  J.Krastiņš 
9. LBAS, LCA vadītāja vietā LCA prezidija loceklis J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns
2. LBAS, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne
3. LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre I.Homko 
4. LBAS eksperts ekonomikas jautājumos J.Kajaks 
10. LDDK padomes locekle L.Polosuhina 
11.  LDDK padomes loceklis J.Naglis 
12.LDDK padomes loceklis G.Strautmanis 
13.LDDK padomes loceklis J.Ūlis 
5. LDDK eksperte  I.Olafsone 
6. LDDK eksperts A.Jakobsons 
7. LDDK, „Pasažieru vilciens”  A.Židkovs 
14.LDDK  D.Irbe 
8. Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš 
9. Labklājības ministrija I.Lipskis 
10. Finanšu ministrija O.Barānovs 

11. Finanšu ministrija I.Vasaraudze 
12. Finanšu ministrija D.Rancāne 
13. Finanšu ministrija A.Antonovs 
14. Vides ministrija I.Trušinska 
15. Labklājības ministrija I.Vjakse 
16. Vides ministrija R.Vesere 
17. Vides ministrija R.Bebris 
18. Vides ministrija M.Šinke 
19. Satiksmes ministrija  A.Lubāns 
20. Satiksmes ministrija M.Tapiņa 
21. Tieslietu ministrija L.Novaka 
22. Tieslietu ministrija J.Bankovičs 
23. Tieslietu ministrija I.Aizsilniece 
24. RAPLM V.Vesperis 
25. RAPLM J.Kurmiks
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26. Latvijas Alus darītāju savienības priekšsēdētāja I.Šure 
27. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents P.Salkazanovs 
28. NVO Homo Ecos pārstāve S.Rībena 
29. SIA Maxima pārstāvis A.Ozoliņš 
30. SIA Sky pārstāvis I.Velde 
31. SIA Elvi pārstāve V.Grigāne-Drande 
32. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāve L.Bemhena 
33. IKI D.Zundure 

 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 13:05 
Par NTSP 07.10.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
 
Apstiprināt 7.oktobra sēdes darba kārtību: 
1. Labklājības ministrijas Informatīvais ziņojumu par priekšlikumiem un 

risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos 
ekonomiskajos apstākļos 
Ziņo I.Vjakse, Labklājības ministrija 

2. Par situāciju sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmā 
Ziņo A.Lubāns, Satiksmes ministrija 

3. Par koncepcijas projekta "Koncepcija par depozīta sistēmas piemērošanu 
dzērienu iepakojumam" virzīšanu Ministru kabinetā saistībā ar NTSP 1.aprīļa 
sēdes lēmumu nevirzīt minēto dokumentu apstiprināšanai Ministru kabinetā 
Ziņo R.Vesere, Vides ministrija  

4. “ES 2020” stratēģijas mērķi un Latvijas nacionālās reformu programmas projekta 
izstrādes gaita 
Ziņo: O.Barānovs, Ekonomikas ministrija 

5. Finanšu ministrijas ziņojums par vidēja termiņa (2010. – 2013. gadu) 
finansiālajiem mērķiem ES fondu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvē. 
Ziņo: A.Antonovs, Finanšu ministrija 

 
 

1. punkts 
Labklājības ministrijas Informatīvais ziņojumu par priekšlikumiem un risinājumiem 

koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos 
 

Ziņo I.Vjakse, Labklājības ministrija 
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___________________________________________________________ 
 
Labklājības ministrijas ziņojums pievienots protokolam (Pielikums Nr. 1). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: Z.Semjonova, K.Rācenājs, E.Egle, 
A.Muhlinkins, P.Krīgers, L.Marcinkeviča, E.Baldzēns, V.Keris, U.Augulis, 
V.Gavrilovs, V.Dombrovskis  
 
Diskusijas: 
I.Vjakse informē, ka Saeimā diskutētā likumprojektā „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” 3.panta ceturtajā daļā tiek piedāvāti jauni papildu 
jautājumi, ko valsts un pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos 
normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos var 
paredzēt. Tie gan atšķiras no NTSP un DLTSA apspriestiem, kur tika lemts, ka papildus 
sociālajām garantijām, ko ietver koplīgumos, var paredzēt ne vairāk kā 10% no atlīdzības fonda; 
turklāt šādu papildus garantiju noteikšana nedrīkst būt par pamatu papildus finanšu līdzekļu 
pieprasīšanai.  
K.Rācenājs pauž LBAS viedokli – likumā noteikt plašākas iespējas koplīgumos vienoties par 
nosacījumiem, likumā iestrādājot konceptuālo risinājumu. 
E.Egle pauž viedokli, ka jānošķir valsts pārvalde no publiskā sektora, likumprojekta normas 
nedrīkst attiecināt uz valsts kapitālsabiedrībām. Ierosina Finanšu ministrijai un Labklājības 
ministrijai mēneša laikā sagatavot priekšlikumus normatīvā akta redakcijai, šos priekšlikumus 
izskatīt DLTSA, pēc tam NTSP un tad iesniegt Saeimā.  
P.Krīgers pauž viedokli, ka jāpalielina iespējas darba devējiem un darbiniekiem vienoties par 
darba nosacījumiem. 
V.Keris aicina atbalstīt Saeimas piedāvāto 3.panta 4.daļas redakciju, par pārējo turpinot atsevišķu 
diskusiju. 
V.Dombrovskis, U.Augulis pauž viedokli, ka nepieciešams atbalstīt Saeimas piedāvāto 3.panta 
4.daļas redakciju, bet par elastīgu pieeju citām koplīgumos īstenojamām normām gatavi diskutēt. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka valsts kapitālsabiedrības, kas tiek finansētas no valsts budžeta, 
jānodala no citām valsts kapitālsabiedrībām, attiecinot uz pirmajām tādus pašus nosacījumus kā uz 
valsts pārvaldes iestādēm.  
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Atbalstīt šobrīd Saeimā izskatāmā likumprojekta „Grozījumi valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, 3.panta 4.daļā piedāvāto 
redakciju par papildu sociālajām garantijām. Turpināt diskusiju par LBAS piedāvāto 
grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā - 
Par citām papildu sociālajām garantijām un atvaļinājumiem var vienoties darba 
koplīgumos, to apmaksai paredzot ne vairāk kā 10 procentus no atalgojumam piešķirto 
līdzekļu apjoma. Šīs papildu sociālās garantijas un atvaļinājumi nedod tiesības pieprasīt 
papildu finansējumu no valsts un pašvaldību budžeta, paredzot, ka minētā norma varētu 
stāties spēkā no 2012.gada 1.janvāra. 

2. Finanšu ministrijai (sadarbībā ar Labklājības ministriju) viena mēneša laikā izstrādāt tiesību akta 
projektu un iesniegt to izskatīšanai DLTSA apakšpadomē, paredzot, ka protokollēmuma 
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1.punktā minētais likumprojekts attiecināms tikai uz tām valsts kapitālsabiedrībām, kas tiek 
finansētas no valsts budžeta. 

 
 

2.punkts. 
Par situāciju sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmā 

Ziņo: A.Lubāns, Satiksmes ministrija 
____________________________________________________________ 
Satiksmes ministrijas ziņojums pievienots protokolam (Pielikums Nr. 2). 

 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Repše, V.Dombrovskis, T.Tverijons, 
P.Salkazanovs, U.Magonis, P.Krīgers, V.Gavrilovs, A.Muhlinkins, E.Egle, 
E.Baldzēns, A.Židkovs. 
 
Diskusijas: 
A.Lubāns pauž viedokli, ka Satiksmes ministrija ierosina pārskatīt pārvadājumu organizāciju, 
mainīt kārtību, kādā pasažieri, kuriem piešķirtas braukšanas maksas atlaides, izmanto šīs atlaides, 
samazināt autoostu pakalpojumu izmantošanu, kas dotu iespēju samazināt par 15-20% valsts 
dotācijas apjomu. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka varētu atlikt dažu pakalpojuma kvalitātes prasību ieviešanu. 
P.Salkazanovs pauž viedokli, ka autopārvadātājiem, kuri ņēmuši kredītus, koncesijas līgumu 
laušana kā sekas dotāciju samazināšanai radīs lielus zaudējumus un viņi iesniegs prasību ES tiesā. 
ES regulējums nosaka šī pakalpojuma sniegšanas nosacījumus. 
E.Egle pauž viedokli, ka sabiedriskā transporta pakalpojums ietekmē arī darbaspēka mobilitāti, 
tāpēc LDDK iebilst pret valsts dotāciju samazināšanu sabiedriskajam transportam un PVN likmes 
paaugstināšanu transporta pakalpojumiem.  
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka jāpārskata pakalpojuma organizācija no tāda viedokļa, ka varētu 
dotēt tikai vienu transporta veidu uz noteiktām apdzīvotām vietām. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Ieteikt Satiksmes ministrijai valsts dotāciju apmēra samazināšanai pārskatīt pasažieru 

pārvadājumu organizāciju, veicot tarifu un maršrutu tīkla analīzi un pārmaiņas, izvērtējot 
rentablos un nerentablos maršrutus, kvalitātes prasības, kā arī samazinot tēriņus par autoostu 
pakalpojumiem. 

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Satiksmes ministrijai kopīgi izvērtēt 
iespējas uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu reģionālajos vietējās 
nozīmes maršrutos.  

3. Atbalstīt Satiksmes ministrijas ierosinājumu mainīt kārtību, kādā pasažieri saņem atlaides 
braukšanas maksai sabiedriskajā transportā. 

4. Diskusiju par valsts dotāciju sabiedriskajam transportam un PVN likmi transporta 
pakalpojumiem turpināt 2011.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un apspriešanas 
procesā. 

5. Finanšu ministrijai iesniegt fiskālās ietekmes novērtējumu, ja tiktu ieviesta akcīzes nodokļa par 
dīzeļdegvielu atmaksāšana VAS „Latvijas Dzelzceļš.” 
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3.punkts. 
Par koncepcijas projekta "Koncepcija par depozīta sistēmas piemērošanu 

dzērienu iepakojumam" virzīšanu Ministru kabinetā saistībā ar NTSP 1.aprīļa 
sēdes lēmumu nevirzīt minēto dokumentu apstiprināšanai Ministru kabinetā 

Ziņo R.Vesere, Vides ministrija 
____________________________________________________________ 

Vides ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3) 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Šure, P.Liniņš, I.Aizsilniece, D.Zundure, 
T.Tverijons, A.Ozoliņš, I.Zirdziņa, V.Dombrovskis, R.Pfeifere, S.Rībena, E.Egle. 
 
Diskusijas: 
E.Šure pauž viedokli, ka depozīta sistēmas ieviešana prasīt papildus 9 mlj Ls, bet nodrošinās 5% 
no visu atkritumu savākšanu.  
D.Zundure pauž viedokli, ka Igaunijā pēc depozīta sistēmas ieviešanas PET pudelēm vides 
piesārņojums ar šiem atkritumiem ievērojami samazinājās. 
I.Aizsilniece pauž viedokli, ka jāņem vērā fakts, ka plastmasas radītais piesārņojums kaitē videi un 
cilvēku veselībai. 
P.Liniņš pauž viedokli, ka mazajiem ražotājiem nav līdzekļu šīs sistēmas ieviešanai.  
R.Vesere pauž viedokli, ka arī tirgotājiem jāuzņemas daļa no izmaksām. 
T.Tverijons pauž viedokli, ka depozīta sistēmas ieviešana nesekmēs mežu tīrību, jo iedzīvotāji 
nemainīs savus paradumus. 
R.Vesere pauž viedokli, ka depozīta maksas apmēram par iepakojumu jābūt motivējošam. 
I.Zirdziņa pauž viedokli, ka nav uzklausīti un ņemti vērā tirgotāju puses argumenti.  
E.Egle pauž viedokli, ka Vides ministrija nav saskaņojusi koncepciju ar iesaistītajām pusēm. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Rekomendēt uzdot Vides ministrijai sasaukt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi par 

koncepcijas projektu "Koncepcija par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam", 
pieaicinot atzinumu sniedzējus.  

2. Pēc saskaņošanas sanāksmes jautājumu izskatīt NTSP Vides aizsardzības lietu apakšpadomē 
un pēc tam – NTSP sēdē. 

 
Attiecībā uz 4. un 5. darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu, Nacionālā 
trīspusējās sadarbības padome nolemj šo jautājumu izskatīšanu pārcelt uz nākamo 
NTSP sēdi. 
 
Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 15:15. 

 

Sēdi vadīja                                                                                     P.Krīgers 
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Protokolēja         G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2010. gada 7.oktobrī 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2010. gada 7.oktobrī 
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	Protokolē

