
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.6              2010.gada 9.septembrī 

 

Sēdi vada 

Darba devēju puses vadītājs                                    Vitālijs Gavrilovs  

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, RAPLM Finanšu

departamenta direktore 
 I.Koteļņikova 

5. Veselības ministrs D.Gavars 

6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs  A.Matīss 
7. Ekonomikas ministra vietā, EM valsts sekretārs J.Pūce 

8. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, IZM valsts 
sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos L.Sīka 

9. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, TM valsts sekretāra vietniece I.Skujiņa 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V. Gavrilovs  
2. LDDK viceprezidents T.Tverijons 

3.  LDDK viceprezidente A.Vīksna 
4. LDDK viceprezidents I.Strautiņš 
5. LDDK viceprezidenta J.Biķa vietā, LDDK finanšu un nodokļu eksperts A.Jakobsons 

6. LDDK ģenerāldirektores vietnieks E.Filippovs 
7. LDDK padomes loceklis V.Meļņiks 
8. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 
9. LDDK padomes loceklis K.Andersons 



 

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 priekšsēdētāja I.Mikiško 
9. LBAS, LCA vadītājs vietā LCA prezidija loceklis J. Servuts 

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 
5. LDDK viceprezidents V.Puriņš 
10.LDDK padomes loceklis O.Ozols 
11.LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
12.LDDK padomes loceklis J.Naglis 
6. LDDK tautsaimniecības eksperte  I.Olafsone 
7. Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš 
8. Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors I.Lipskis 
9. Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktors I.Šņucins 

10. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktore  E.Januškeviča 
11. Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktore D.Robežniece 

12. Ministru prezidenta preses sekretāre L.Krapāne 
13. Vides ministrija, VALBA sekretāre I.Trušinska 
14. Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba 

aizsardzības politikas nodaļas vadītāja
I.Vjakse 

15. Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors R.Bebris 
16. RAPLM  O.Aizbalte 
17. Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks A.Ūbelis 
18. Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks  J.Stinka 

19. Finanšu ministrijas Makroekonomikas nodaļas vadītājs M.Āboliņš 
20. Latvijas Alus darītāju savienības priekšsēdētāja I.Šure 
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21. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents P.Salkazanovs 
22. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore I.Stepanova 
23. Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas departamenta direktora 

vietnieks 
I.Tiesnieks 

24. Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu 
kopsavilkuma nodaļas vadītāja

I.Lukšo 

 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 13:15 
Par NTSP 09.09.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Par NTSP 09.09.2010 sēdes darba kārtību izsakās: V.Gavrilovs, P.Krīgers, 
E.Baldzēns, V.Dombrovskis, A.Muhlinkins. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
 
1. Apstiprināt 9.septembra sēdes darba kārtību: 
Aktuālais makroekonomikas attīstības scenārijs un fiskālais ietvars, t.sk., 2011.gada valsts 
budžeta konsolidācijas kopapjoma novērtējums  
M.Bičevskis, Finanšu ministrija 
Nodokļu politikas pamatnostādnes  
J.Stinka, Finanšu ministrija 
Informācija par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas rezultātiem  
B.Pētersone, Funkciju izvērtēšanas vadības grupas vadītāja 
 
2. Nevirzīt Vides ministrijas sagatavoto koncepcijas projektu "Koncepcija par 
depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam" izskatīšanai Ministru 
kabineta sēdē, līdz šī jautājuma izskatīšanai NTSP sēdē. 
3. Jautājumus Par situāciju sabiedriskā transporta pārvadājumu sistēmā (Satiksmes 
ministrija) un Labklājības ministrijas Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem un 
risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos 
apstākļos virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tam, kad tie būs izskatīti NTSP 
kārtējā sēdē 7.oktobrī. 
 
 

1. punkts 
Aktuālais makroekonomikas attīstības scenārijs un fiskālais ietvars, t.sk., 2011.gada 

valsts budžeta konsolidācijas kopapjoma novērtējums 
Ziņo: Finanšu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis 

___________________________________________________________ 
 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr. 1). 
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Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, P.Krīgers, J.Servuts, I.Tiesnieks, 
M.Āboliņš, V.Dombrovskis, I.Olafsone, J.Kalējs.  
 
Diskusijas: 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka nepieciešama plašāka informācija par nodarbinātību, tās prognozi 
par 2012.-2013.gadu un par to, kādi finanšu instrumenti un ES fondi būs uzņēmēju rīcībā 
2011.gadā.  
V.Dombrovskis informē, ka papildus citiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai, 
Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā slēgt līgumus ar nozaru asociācijām par funkciju 
deleģēšanu, kas varētu mazināt ēnu ekonomiku un nelegālo nodarbinātību konkrētās nozarēs. 
Uzaicina nozaru pārstāvjus sadarboties ar valsti ēnu ekonomikas apkarošanā. 
I.Olafsone pauž viedokli, ka akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugumu ietekmē arī jaunu produktu 
ienākšana tirgū. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka ekonomikas kritums būs 2%, nevis 4%, kā bija plānots, tāpēc ar 
starptautiskajiem aizdevējiem ir vienošanās par budžeta deficīta apjomu, ne par budžeta 
samazinājuma apjomu.  
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu. 
2. Nākamās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut Labklājības ministrijas (sadarbībā ar 

Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju) ziņojumu par makroekonomikas 
attīstības scenāriju, kur tiktu sniegta trīs gadu prognoze nodarbinātības līmenim 
un Ekonomikas ministrijai (sadarbībā ar Labklājības ministriju) ziņojumu par 
nodarbinātības līmeņa mērķiem saistībā Eiropas Savienības 2020 stratēģijas 
mērķiem.  

3. Nākamās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut Finanšu ministrijas ziņojumu par 
vidēja termiņa (2010. – 2013. gadu) finansiālajiem mērķiem ES fondu (ES 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvē. 

 
 

2.punkts. 
Nodokļu politikas pamatnostādnes 

Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 
____________________________________________________________ 

Finanšu ministrijas ziņojums pievienots protokolam (Pielikums Nr. 2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: J.Stinka, V.Gavrilovs, P.Krīgers, M.Bičevskis, 
V.Dombrovskis, A.Muhlinkins, E.Baldzēns, A.Jakobsons, K.Andersons. 
Diskusijas: 
J.Stinka izklāsta nodokļu politikas pamatnostādņu mērķus – nepaaugstināt PVN, 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, akcīzes nodokli, respektīvi – samazināt nodokļus 
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darbaspēkam, paaugstināt neapliekamo minimumu, īstenot sociālo taisnīgumu. 
Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli – tiek piedāvāti vairāki varianti, kā likmes 
koriģēt. Par PVN – Finanšu ministrija centās identificēt riskus saistībā ar PVN 
paaugstināšanu konkrētām preču grupām. Oktobrī nodokļu politikas 
pamatnostādnes plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. Pašlaik notiek 
dokumenta pilnveidošana, balstoties uz sociālo partneru pieprasījumu veikt papildus 
prognozēšanu. Tiek gatavota prognoze, kādus papildu ienākumus iegūs, kādi būs izdevumi 
kompensācijām, kāds būs saldo. 
V.Gavrilovs ierosina nākošajā NTSP sēdē izskatīt jautājumu par to, kāda būs situācija nodokļu 
politikas jomā pēc 1-2-3 gadiem, kāda būs veikto pasākumu ietekme.  
P.Krīgers pauž viedokli, ka nodokļu apjoma palienājums var novest pie patēriņa samazināšanās un 
citiem riskiem, kas liek apšaubīt nodokļu paaugstināšanas lietderību.  
M.Bičevskis atgādina, ka ar sociālajiem partneriem bija panākta vienošanās, ka jāpaaugstina ne ar 
darbaspēku, bet ar patēriņu saistītie nodokļi, un tādi ir PVN un nekustamā īpašuma nodoklis. 
Jāizvērtē arī, kā kompensēt izdevumus tām iedzīvotāju grupām, kam nepieciešams.  
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka budžeta konsolidācija prasa palielināt nodokļu ieņēmumus, tāpēc 
šāds solis būs nepieciešams.  
E.Baldzēns pauž viedokli, ka Latvijā pašlaik cenu līmenis sasniedzis 71% no veco ES dalībvalstu 
līmeņa, bet iedzīvotāju ienākumi ir daudz mazāki, tāpēc jāpārdomā tiešie un netiešie zaudējumi no 
nodokļu paaugstināšanas.  
V.Gavrilovs pauž LDDK viedokli, ka nodokļu slogu nedrīkst paaugstināt, nepieciešams 
paaugstināt neapliekamo minimumu līdz 90 LVL no 2011.gada, kompensējot ar 1,5% nekustamā 
īpašuma likmes ieviešanu dzīvojamai platībai (ar atvieglojumiem), rūpīgi izvērtēt PVN samazināto 
likmju atcelšanu, ņemot vērā arī netiešo ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem.  
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu un atzinīgi novērtēt veikto darbu 

attiecībā uz risku apzināšanu saistībā ar atsevišķu nodokļu paaugstināšanu. 
2. Finanšu ministrijai nākošajā NTSP sēdē sniegt ziņojumu par iespējamiem 

nodokļu politikas scenārijiem 3 gadu perspektīvā. 
 
 

3.punkts. 
Informācija par valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas rezultātiem 

Ziņo: B.Pētersone, Funkciju izvērtēšanas vadības grupas vadītāja 
 

____________________________________________________________ 
 
Funkciju izvērtēšanas darba grupas ziņojums pievienots protokolam (pielikums Nr.3), ziņojuma 
prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.4). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: B.Pētersone, J.Kalējs, V.Gavrilovs, V.Keris, 
D.Gavars, P.Krīgers, E.Repše, M.Bičevskis. 
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Diskusijas: 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka valsts pārvaldes izdevumus nepieciešams samazināt, tāpēc jāturpina darbs pie 
rekomendāciju izstrādes funkciju mazināšanai. 
B.Pētersone izvirza priekšlikumu, ka septembrī un oktobrī darba grupa varētu atkārtoti tikties ar ministriju 
pārstāvjiem un precizēt ieteikumus.  
V.Keris informē par starptautisku organizāciju pausto viedokli Saeimas Sociālo un darba lietu komitejas 
sēdē, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju par valsts sociālekonomisko situāciju, Latvijai jānodrošina tāds 
pat veselības aprūpes pakalpojumu apjoms kā ES jaunajām dalībvalstīm. 
E.Repše pauž viedokli, ka budžeta konsolidācija ir objektīva nepieciešamība. Ja iepriekš bija plānots 
samazināt izdevumus par 500 mlj Ls, tad pašlaik – par 350 mlj Ls. Tas jau ir vērtējams kā reāls uzlabojums, 
tomēr nav prognozējams, ka konsolidācija būs vēl mazāka.  
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Funkciju izvērtēšanas darba grupas ziņojumu. 
2. Ieteikt Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai turpināt darbu pie valsts 

pārvaldes funkciju izvērtējuma.  
 
Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 15:05. 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                     V.Gavrilovs 

 

Protokolēja         G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2010. gada 9.septembrī 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2010. gada 9.septembrī 
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	Protokolē

