
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
ārkārtas sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.9              2010.gada 25.novembrī 

 

Sēdi vada 

Darba devēju puses vadītājs                                    Vitālijs Gavrilovs  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministre I.Jurševska 
3. Finanšu ministra vietā Finanšu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis 
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis 
5. Veselības ministrs J.Bārzdiņš 
6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs A.Matīss 
7. Ekonomikas ministrs A.Kampars 
8. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis 
9. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, Valsts sekretāra 

vietniece K.Vāgnere 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V. Gavrilovs  
2. LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
3. LDDK viceprezidents U.Magonis 
4.  LDDK viceprezidente A.Vīksna 
5. LDDK padomes loceklis J.Ūlis 
6. LDDK padomes loceklis J.Bertrands 
7. LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
8. LDDK padomes loceklis J.Naglis 

no arodbiedrību puses: 

1. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers
2. LBAS priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča
3. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 



4. LBAS, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja R.Pfeifere 
5. LBAS, Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības "LAKRS" 

priekšsēdētājs 
J.Kalniņš 

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

 A.Muhlinkins 

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. NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sekretāre I.Homko
2. LBAS, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne
3. LBAS eksperts ekonomikas jautājumos J.Kajaks 
4. LDDK eksperts A.Jakobsons 
5. Finanšu ministrija E.Januškeviča 
6. Finanšu ministrija J.Stinka 
7. Finanšu ministrija B.Bāne 

9. Veselības ministrijas Valsts sekretārs R.Muciņš
 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 8:40 
Par NTSP 25.11.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt 25.novembra sēdes darba kārtību: 
Par 2011.gada valsts budžeta sagatavošanas procesa gaitu 
Diskusija 
 
 

Par 2011.gada valsts budžeta sagatavošanas procesa gaitu 
___________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, V.Dombrovskis, P.Krīgers, 
E.Baldzēns, M.Bičevskis, A.Muhlinkins, I.Jurševska, E.Egle, J.Naglis, A.Kampars, 
R.Pfeifere. 
 
Diskusijas: 
V.Dombrovskis informē, ka kopš iepriekšējās NTSP sēdes Ministru kabinetā nav pieņemti būtiski 
lēmumi par 2011.gada budžeta projektu. 
P.Krīgers jautā, vai tikuši meklēti alternatīvi varianti tiem priekšlikumiem, par kuriem sociālie 
partneri iepriekšējā NTSP sēdē pauda kritiku (sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 
paaugstināšana, PVN paaugstināšana). 
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V.Dombrovskis informē, ka risinājumi tikuši meklēti un tiek meklēti, notiek diskusijas valdības 
sēdēs, Tautsaimniecības padomes sēdēs. Sociālās iemaksas likmes paaugstināšanas gadījumā, ja 
strādājošais saņem līdz 530 Ls, tad nodokļu slogs šai kategorijai samazinās. Kā papildu pasākums 
tiek piedāvāts minimālās darba algas paaugstināšana.  
P.Krīgers pauž viedokli, ka piedāvāto pasākumu ietekme uz cilvēku labklājību jāskata kopsakarībā 
un jāņem vērā fakts, ka darba devēji centīsies nepaaugstināt atalgojumu, kaut arī minimālā darba 
alga pieaugs. 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka LDDK neatbalsta plānotos konsolidācijas pasākumus. LDDK 
uzskata, ka konsolidācijas pasākumi neveicina tautsaimniecības izaugsmi un nodarbinātību. Pauž 
viedokli, ka iespējams atrast alternatīvus risinājumus. Jāvienojas par pamatprincipiem. Par ēnu 
ekonomiku – degvielas tirdzniecībā 95 miljoni Ls ir ēnu ekonomikas daļa. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka var diskutēt par alternatīviem variantiem, bet jānodrošina 
nepieciešamais konsolidācijas apjoms. 
E.Egle pauž viedokli, ka nepieciešams vispirms pārcelt sociālajam budžetam neraksturīgos 
izdevumus uz pamatbudžetu, lai lemtu, vai nepieciešams paaugstināt sociālo iemaksu apjomu. Otrs 
svarīgs jautājums – nodokļu likmes Baltijas valstīs nedrīkstētu būtiski atšķirties, lai nepasliktinātu 
Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. 
V.Dombrovskis informē, ka valdība ir atbalstījusi pasākumus sociālā budžeta ilgtspējas 
paaugstināšanai, bet tas nedod ietaupījumu 2011.gada budžetā. Sociālā budžeta deficīts, salīdzinot 
ar pagājušo gadu ir pieaudzis divas reizes. 
I.Jurševska informē, ka attiecībā uz ģimenes valsts pabalstu, turpinās diskusijas ar pašvaldībām, 
sociālajiem partneriem par to, kāds tas būs. Bērnu invalīdu kopšanas pabalstu šīs izmaiņas neskars. 
2011.gada valsts budžeta konsolidācijas pasākumi ir pensiju indeksācijas iesaldēšana un iemaksu 
1. un 2.pensiju līmenī aprēķins nevis pēc deklarētajām, bet faktiskajām iemaksām. Ir koncepcijas 
variants, kas paredz atcelt priekšlaicīgo pensionēšanos, tomēr šis jautājums vēl tiks diskutēts ar 
sociālajiem partneriem.  
E.Baldzēns pauž viedokli, ka vajadzētu izskatīt iespēju no 1.jūlija paaugstināt neapliekamo 
minimumu, lai kompensētu ģimenes valsts pabalsta reformēšanu, nekustamā īpašuma nodokļa 
kāpumu.  
V.Dombrovskis informē, ka tiks izstrādāta kārtība un veikta kadastrālo vērtību pārvērtēšana ēkām 
un būvēm, lai 2012.gadā varētu gūt lielākas iemaksas no nekustamo īpašuma nodokļa. 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka jāizmanto iespējas, kas saistītas valsts uzņēmumu efektīvāku 
pārvaldību. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka ir sagatavots ziņojums par valsts uzņēmumu pārvaldību 
2009.gadā, kur ir izvirzīti priekšlikumi efektīvākas pārvaldības ieviešanai. Tomēr šos pasākumus, 
tāpat kā ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu rezultātā gūto, nevar ierēķināt pie budžeta 
konsolidācijas jau iepriekš – avansā.  
M.Bičevskis informē, ka tiek veikti uzlabojumi valsts kapitāla uzraudzības un pārraudzības 
mehānismā, kas nākotnē nodrošinās augstāku kapitāla atdeves procentu.  
A.Kampars pauž viedokli, ka nekustamo īpašuma nodokļa un automobiļa reģistrācijas nodokļa 
ziņā ir būtiski progresivitātes elementi. Vēl lielāku sociālo taisnīgumu budžetā ir grūti nodrošināt, 
ja nepaaugstina nodokļu slogu un budžetu nepārdala atbilstoši prioritātēm. Pauž viedokli, ka būtu 
iespējams ievērot proporcijas konsolidācijai – 1/3 no ieņēmumiem, 2/3 no izdevumiem. Aicina 
definēt – kuras izdevumu daļas tās varētu būt, visticamāk tas būtu sociālajā budžetā. Vērtē budžetu 
kā sociāli orientētu, no kā uzņēmēji ilgtermiņā cieš.  
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E.Egle jautā, kāpēc avansā var ieplānot, ka iekasēs nodokļus, bet nevar ieplānot, ka pieaugs 
ieņēmumi no valsts uzņēmumu efektīvākas pārvaldības un ēnu ekonomikas apkarošanas? Aicina 
pirms budžeta iesniegšanas Saeimā vēlreiz izskatīt izdevumu daļu un rast iespējas samazinājumam. 
J.Naglis pauž viedokli, ka nepieciešams efektīvāk apgūt ES struktūrfondus un vienkāršot 
administrēšanu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1.  Sociālie partneri neatbalsta valdības piedāvāto 2011.gada valsts budžeta 

projektu, jo nav nodrošināts samazinājuma princips – 2/3 izdevumu daļā un 1/3 
ieņēmumu daļā. 

2. Sociālajiem partneriem kopā ar ministriem strādāt pie budžeta projekta 
kvalitatīvas uzlabošanas Saeimas komisijās. 

3. Sociālie partneri aicina nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvāku 
izmantošanu un administrēšanas vienkāršošanu. 

4. Sociālie partneri aicina Valsts budžeta konsolidācijas pasākumus vērtēt pēc to 
ietekmes uz Latvijas konkurētspēju. 

5. 2.decembra NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus: 
5.1.  Ekonomikas ministrijas ziņojums par priekšlikumiem valsts uzņēmumu 

pārvaldības uzlabošanai saistībā ar iespēju iegūtos līdzekļus novirzīt valsts 
konkurētspējas paaugstināšanai. 

5.2. Par 2011.gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos. 
5.3. Par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu 

sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu. 
 
Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 9:45. 

 

Sēdi vadīja                                                                                               V.Gavrilovs 

 

Protokolēja                    G.Freimane 

 

Vīzas: 
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V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2010. gada 25.novembrī 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2010. gada 25.novembrī 
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	Protokolē

