
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
ārkārtas sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.8              2010.gada 20.novembrī 

 

Sēdi vada 

Valdības puses vadītājs                                     Valdis Dombrovskis  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministre I.Jurševska 
3. Finanšu ministrs A.Vilks 
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis 
5. Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš 
6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs A.Matīss 
7. Ekonomikas ministrs A.Kampars 
8. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics 

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 padomes loceklis J.Kalējs 
6. LDDK padomes loceklis J.Naglis 
7. LDDK padomes loceklis K.Andersons 
8. LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
9. LDDK padomes loceklis O.Ozols 

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" 
priekšsēdētāja vietnieks 

E.Krieviņš 

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

 A.Muhlinkins 

6. LBAS, LSAB prezidente Z. Semjonova 
7. LBAS, LVSADA priekšsēdētāja vietniece R.Vīksna 
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 eksperts ekonomikas jautājumos J.Kajaks 
4.   LDDK padomes loceklis J.Biķis 
5. LDDK padomes loceklis G.Strautmanis 
6. LDDK eksperts A.Jakobsons 
7. Latvijas Pašvaldību savienība M.Pūķis 
8. Latvijas Pašvaldību savienība S.Šķiltere 
9. Latvijas Pašvaldību savienība L.Ābele 
10. Iekšlietu ministrija I.Pētersone 
11. Finanšu ministrija B.Bāne 

12. Finanšu ministrija M.Bičevskis 

13. Satiksmes ministrija  A.Lubāns 
14. Satiksmes ministrija M.Pīkols 
15. Tieslietu ministrija S.Bajāre 
16. RAPLM L.Straujuma 
17. Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK I.Parādnieks
18. Finanšu ministrija A.Ūbelis

 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 10:05 
Par NTSP 20.11.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
 
Apstiprināt 20.novembra sēdes darba kārtību: 
Valdības priekšlikumi nodokļu politikas izmaiņām 2011.gadā. 
2011.gada valsts budžeta sagatavošana. 
Ziņo M.Bičevskis, Finanšu ministrija. 
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Valdības priekšlikumi nodokļu politikas izmaiņām 2011.gadā. 
2011.gada valsts budžeta sagatavošana. 

 
Ziņo M.Bičevskis, Finanšu ministrija. 

___________________________________________________________ 
 
Finanšu ministrijas ziņojums un ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikumi Nr. 1 un 
Nr.2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis, P.Krīgers, V.Gavrilovs, 
M.Bičevskis, Z.Semjonova, J.Kalējs, E.Egle, J.Naglis, M.Pūķis, R.Pfeifere, V.Puriņš, 
O.Ozols, I.Jurševska, A.Vilks, B.Bāne, A.Kampars , T.Tverijons. 
 
Diskusijas: 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka valdības puse nepilda pirms vēlēšanām pausto nostāju, ka budžeta 
konsolidācijā 2/3 būs no izdevumu samazināšanas, 1/3 – no ieņēmumu palielināšanas, nav 
salīdzinātas nodokļu likmes Baltijas valstīs, nav veikti aprēķini par to, kā atsevišķu nodokļu 
paaugstināšana ietekmēs tautsaimniecību 2012. – 2013.gadā. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka V.Gavrilova minētās proporcijas ir ievērotas budžeta 
konsolidācijā kopumā (par trim gadiem).  
V.Bičevskis pauž viedokli, ka izaugsmes un nodarbinātības pieaugumu nodrošina tas, ka budžets 
nodrošina labvēlīgu klimatu investīcijām, labvēlīgus reitingus. 
J.Kalējs pauž viedokli, ka veselības budžetu paredz samazināt, bet gada beigās nozarei, iespējams, 
būs jāpiešķir papildu finansējums, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības sniegšanu. Pauž 
viedokli, ka labāks risinājums būtu nesamazināt budžetu veselības aprūpei.  
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka pamatfunkciju īstenošanai veselības nozares budžets nav 
mazināts.  
E.Egle pauž viedokli, ka budžeta projektā nav ņemti vērā Funkciju audita komisijas lēmumi, 
ieteikumi par strukturālām reformām.  
P.Krīgers pauž viedokli, ka budžeta projektā nav ņemti vērā Finanšu ministrijas un Valsts 
kancelejas darba grupas par valsts pārvaldes funkcijām ieteikumi, nav ieviesta progresīva nodokļu 
sistēma. Jautājumi par minimālās darba algas paaugstināšanu, par sociālā nodokļa paaugstināšanu 
nav izdiskutēts ar sociālajiem partneriem.  
M.Bičevskis pauž viedokli, ka Funkciju audita komisijas ieteikumi ņemti vērā, bet ne visi.  
J.Naglis pauž viedokli, ka jāstimulē iekšējais patēriņš un, plānojot izmaiņas nodokļu sistēmā, 
jāņem vērā Latvijas konkurētspēja. 
M.Pūķis pauž viedokli, ka jāīsteno strukturālās reformas, jāpārskata valsts funkcijas. 
V.Puriņš pauž viedokli, ka aktīvāk jāapkaro ēnu ekonomika un par to jādebatē.  
J.Kalējs pauž viedokli, ka veselības aprūpei nav paredzēts papildu finansējums saistībā ar 
izdevumu par elektrību un PVN paaugstināšanos. 
O.Ozols norādīja, ka nodokļu sloga paaugstināšana ekskluzīvajiem automobiļiem var radīt 
situāciju, ka šis slogs ievērojami pārsniedz kaimiņvalstu slogu (pat līdz 16 reizēm), tādējādi 
motivējot reģistrēt šādus automobiļus ārpus Latvijas, kā arī radot nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus šīs nozares uzņēmējiem.  
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B.Bāne pauž viedokli, ka ES struktūrfondu finansējums galarezultātā nonāk pašvaldībās, tāpēc 
nevar dramatizēt konsolidācijas apjomu pašvaldību pusē. 
E.Egle pauž viedokli, ka darba devēji nepiekrīt sociālā nodokļa un PVN paaugstināšanai.  
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka 2011.gada valsts budžets jāpieņem 2010.gadā. Pauž viedokli, ka 
budžeta konsolidācijas plānā ir konstatējami Valdības deklarācijai neatbilstoši principi – nav 
ievērots publiski paustais konsolidācijas princips – 2/3 izdevumu un 1/3 ieņēmumu daļā, nav 
skaidri iekšējā patēriņa un darba vietu rašanās stimuli, nav uzrādīts strukturālo reformu rezultāts un 
turpmākā virzība, nav pieņemams Finanšu ministrijas arguments par nodokļu celšanu pēc iespējas 
agrāk - inflācijas rādītājs atkarīgs no iekšējiem un ārējiem faktoriem (potenciālās krīzes ES 
valstīs), plānotā ēnu ekonomikas apkarošana vērtējama kā nepietiekama, pensiju 2.līmeņa iemaksu 
samazināšana nebūtu jāvērtē kā izdevumu puses pasākums, nepieciešama lielāka konsolidācija 
izdevumu pusē 2011.gadā. Rekomendē nepalielināt kopējo nodokļu slogu darbaspēkam, lūdz ņemt 
vērā nodokļu likmes Baltijas tirgū ar mērķi saglabāt Latvijas konkurētspēju. Pauž viedokli, ka 
budžeta jautājumi, tai skaitā – jautājums par minimālās darba algas paaugstināšanu, ir nepietiekami 
diskutēti un saskaņoti ar sociālajiem partneriem, jo slēgtās valdības sēdes nav tas pats, kas 
Reformu vadības grupas sēdes un NTSP sēdes. Pauž viedokli, ka jāturpina izskatīt ar budžeta 
projektu saistītus jautājumus NTSP sēdē 25.novembrī.  
P.Krīgers pauž viedokli, ka minimālo algu 2011.gadā nevajadzētu paaugstināt, bet pabeigt 
Labklājības ministrijas darba grupā aizsāktās koncepcijas izstrādi par minimālās darba algas 
paaugstināšanu, kā arī palielināt neapliekamo minimumu. Arodbiedrību puse iebilst pret sociālā 
nodokļa likmes paaugstināšanu un ģimenes pabalsta atcelšanu, pret PVN pilnās likmes noteikšanu 
elektrībai, pret PVN likmes paaugstināšanu medikamentiem (par to nav izdiskutēts). Arodbiedrību 
puse piekrīt neapliekamā minimuma paaugstināšanai, progresīvas nodokļu sistēmas ieviešanai, 
nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanas sakārtošanai. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1.  NTSP 25.novembra sēdē turpināt izskatīt ar 2011.gada valsts budžeta projektu 

saistītos jautājumus, atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem 
2. 2011.gada budžeta projektu pieņemt 2010.gadā. 
3. NTSP rekomendē paredzēt iespējami mazu nodokļu sloga pieaugumu 

uzņēmējiem. 
4. NTSP rekomendē, lemjot par budžeta konsolidācijas pasākumiem, ņemt vērā 

Baltijas tirgus nosacījumus ar mērķi palielināt Latvijas konkurētspēju. 
5. Lemjot par budžeta konsolidācijas pasākumiem, rekomendē  

5.1. jautājumu par minimālās darba algas palielināšanu skatīt vienoti ar 
neapliekamā minimuma paaugstināšanu; 

5.2. nepaaugstināt sociālo nodokli; 
5.3. neatcelt ģimenes valsts pabalstu; 
5.4. nenoteikt pilno PVN likmi elektrībai; 
5.5. turpināt diskusijas par to, vai būtu paaugstināma PVN likme medikamentiem; 
5.6. ieviest progresīvo nodokļu sistēmu; 
5.7. sakārtot nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas sistēmu. 
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Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 11:40. 

 

Sēdi vadīja                                                                                     V.Dombrovskis 

 

Protokolēja         G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2010. gada 20.novembrī 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2010. gada 20.novembrī 
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	Protokolē

