
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
ārkārtas sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.10              2010.gada 2.decembrī 

 

Sēdi vada 

Arodbiedrību puses vadītājs                                    Pēteris Krīgers 

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 ministrs J.Bārzdiņš 
6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs A.Matīss 
7. Ekonomikas ministra vietā, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs J.Pūce 
8. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis 
9. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics 

no darba devēju puses: 

1. LDDK viceprezidents J.Biķis 
2. LDDK viceprezidents I.Strautiņšs 
3. LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
4.  LDDK padomes loceklis K.Andersons 
5. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 
6. LDDK padomes loceklis A.Zorgevics 
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, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētājas vietā, LBAS 
priekšsēdētāja vietnieks 

E.Baldzēns 

4. LBAS, LSAB prezidente Z.Semjonova 
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 vietā, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja  J.Stalidzāne 
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 I.Šņucins 
6. Finanšu ministrija J.Stinka 
7. Finanšu ministrija B.Bāne 

8. Finanšu ministrija M.Čakste 

9. Finanšu ministrija D.Avotiņa 
10. Veselības ministrijas Valsts sekretārs R.Muciņš 
11. Labklājības ministrija I.Vjakse 

12. Satiksmes ministrija U.Reimanis 
 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 13:10 
Par NTSP 02.12.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt 2.decembra sēdes darba kārtību: 

1. Par 2011.gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos. 
Ziņo: B.Bāne, Finanšu ministrija 

2. Par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu 
sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu. 
Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 
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1.punkts 
Par 2011.gada valsts budžetā plānoto samazinājumu ministriju budžetos 

___________________________________________________________ 
Ziņo: B.Bāne, Finanšu ministrija 

 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Krīgers, V.Dombrovskis, M.Lazdovskis, 
Z.Semjonova, A.Matīss, E.Egle, J.Pūce, J.Kalējs, L.Marcinkēviča, M.Gruškevics, 
I.Strautiņš, J.Bārzdiņš, E.Baldzēns, A.Zorgevics. 
 
Diskusijas: 
P.Krīgers jautā par to, cik daudz ņemti vērā valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas darba grupas 
ieteikumi? 
B.Bāne informē, ka priekšlikumos , ko Finanšu ministrija iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta 
sēdē, lielākajā daļā gadījumu ministriju izdevumu samazinājumi bija pamatoti ar funkciju 
izvērtējuma darba grupas ieteikumiem. Ministru kabineta sēdē , diskutējot par  ierosinātajiem 
izdevumu samazināšanas pasākumiem, tika panākta vienošanās , ka nozares ministram ir tiesības 
piedāvāt citus izdevumu daļas pasākumus , nodrošinot kopējo izdevumu samazinājuma apjomu. 
P.Krīgers aktualizē nepieciešamību īstenot strukturālās reformas, saskaņot ar sociālajiem 
partneriem mehānismu ģimenes valsts pabalsta izmaksāšanai no 1.jūlija.  
Z.Semjonova jautā par pastnieku darba samaksu 2011.gadā. 
A.Matīss informē, ka pastnieku darba samaksu 2011.gadā nav plānots samazināt. 
E.Egle pauž viedokli, ka ir grūti saprast, cik daudz no valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanas darba 
grupas ieteikumiem ņemti vērā. Daļā ministriju vērojamas nozaru strukturālās reformas iezīmes. 
Lūdz sniegt informāciju par plānoto finansējuma samazinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
būvei, autoceļiem, patruļkuģu būvei. 
V.Dombrovskis informē, ka finansējuma samazināšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvei 
saistīta ar izmaksu samazināšanos, savukārt autoceļu remonta/izbūves finansējumā būtiskāku daļu 
jāsastāda ES struktūrfondu finansējumam.  
J.Pūce, V.Dombrovskis informē par izmaiņām degvielas rezervju uzglabāšanā, kas nodrošinās 
izmaksu samazināšanos uzņēmējiem. Līdz šim tika par glabāšanu maksāts dārgāk, nekā ES valstīs. 
Centralizētās glabāšanas sistēmas ieviešana izmaksas pakāpeniski samazinās. 
P.Krīgers, J.Kalējs pauž viedokli, ka nav ņemti vērā NTSP sēžu lēmumi un arī valdības deklarācijā 
teiktais, ka veselības budžetā nav veicami samazinājumi, kaut arī pieaug mirstība un invaliditātes 
gadījumu skaits. 
B.Bāne pauž viedokli, ka veselības aprūpes nozare ir vienīgā , kam kopš 2005.gada  finansējums 
nozares politikas finansēšanai ir dubultojušies.. V.Dombrovskis pauž viedokli, ka 2011.gadā 
plānots mazāk pacientu ārstēt stacionārā, pilnveidot ambulatoro aprūpi, kas dos iespēju samazināt 
finansējumu. 
L.Marcinkēviča lūdz skaidrot par plānoto samazinājumu profesionālajai izglītībai. 
M.Gruškevics informē, ka finansējums samazināts tāpēc, ka samazinās audzēkņu skaits saistībā ar 
demogrāfiskiem faktoriem, tiek veiktas strukturālās reformas, apvienojot izglītības iestādes, kā arī 
– saistībā ar iespējām izmantot ES struktūrfondu finansējumu. 
E.Egle pauž viedokli, ka būtu jāizmanto struktūrfondu finansējums arī augstskolām un zinātnei. 
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M.Gruškevics informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija vērtēs zinātnisko institūciju iesniegtos 
dokumentus saistībā ar attīstības iespējām nākotnē, kas dos iespēju īstenot strukturālās reformas. 
Tāpat plānots reformēt augstāko izglītību – paplašināt iespējas iegūt izglītību svešvalodā.  
E.Baldzēns pauž viedokli, ka sociālos partnerus nepieciešams iesaistīt ģimenes valsts pabalsta 
izmaksāšanas mehānisma izstrādē, valdībai jāatbalsta ne tikai eksports, bet arī iekšējais patēriņš, ir 
vēl rezerves valsts pārvaldes izdevumu samazināšanai. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka ekonomikas sildīšanas programmas tiek īstenotas, izmantojot 
struktūrfondu finansējumu. Attiecībā uz fondu apguvi – jautājums tiks atkārtoti izskatīts nākamajā 
valdības sēdē un, ja nepieciešams, pieejamos resursus pārdalīs starp ministrijām.  
Informē, ka sociālie partneri var turpināt iesniegt priekšlikumus par budžeta projektu Ministru 
kabinetā uz likumprojekta 2.lasījumu, ja to īstenošana nepalielina budžeta deficītu un attiecīgo 
pasākumu īstenošana ir nodrošināma ar 2011.gada valsts budžeta likumprojekta paketē 
iekļautajiem tiesību aktiem.I.Strautiņš pauž viedokli, ka neatbalsta akcīzes nodokļa paaugstināšanu 
saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem. 
J.Bārzdiņš pauž viedokli, ka Veselības ministrija turpinās īstenot agresīvu politiku attiecībā uz 
veselīga dzīvesveida ieviešanu. 
P.Krīgers pauž viedokli, ka sociālie partneri turpinās sniegt priekšlikumus budžeta projektam gan 
Ministru kabinetā, gan Saeimā. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu Par 2011.gada valsts budžetā 
plānoto samazinājumu ministriju budžetos. 
 
 

2.punkts 
Par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu 

sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu 
___________________________________________________________ 

Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 
 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Krīgers, V.Dombrovskis, J.Biķis,, 
Z.Semjonova, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Naglis, A.Zorgevics, V.Puriņš, J.Gužāns, 
I.Strautiņš, J.Stalidzāne, E.Egle, E..Baldzēns, M.Bičevskis, I.Jurševska. 
 
Diskusijas: 
J.Biķis pauž viedokli, ka Finanšu ministrijas ziņojums par pirmo jautājumu nedeva iespēju spriest, 
cik daudz katras ministrijas budžetā ir finansējums algām, cik – funkciju veikšanai. Savukārt par 
ēnu ekonomikas apkarošanu būtu jāzina, cik ir ēnu ekonomikas daļa konkrētās nozarē, ko plānots 
darīt, kādi ir termiņi, atbildīgie un – ko iegūs.  
M.Bičevskis informē, ka Valsts ieņēmumu dienestā ieviesīs īpašu prēmēšanas sistēmu, lai 
darbinieki būtu ieinteresēti ēnu ekonomikas apkarošanā. 
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Ž.Jaunzeme-Grende pauž viedokli, ka valsts to varētu uzņemties kā virssaistības – saprast, cik ir 
ēnu ekonomikas daļa un 2011.gadā apņemties 20-30% no šīs ēnu ekonomikas daļas iegūt. 
M.Bičevskis uzaicina nozares slēgt vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu par ēnu ekonomikas 
apkarošanu. Šādas vienošanās noslēgtas ar divām nozarēm. 
A.Zorgevics pauž viedokli, ka nepieciešams plaši informēt sabiedrību par ēnu ekonomikas 
apkarošanas pasākumiem.  
J.Gužāns pauž viedokli par nepieciešamību sakārtot publisko iepirkumu sistēmu. 
J.Strautiņš pauž viedokli, ka nepieciešama iekšējā tirgus aizsardzība. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka ēnu ekonomikas apkarošanas plānu nepieciešams īsā laikā 
konkretizēt – noteikt kvantitatīvos mērķus, pasākumus, izanalizēt nozaru griezumā, iesaistot 
nozaru profesionālās asociācijas. 2011.gadā ir jāpanāk rezultāts, jāredz nodokļu ieņēmumu 
iekasēšanas tendences, lai to varētu ierēķināt 2012.gada budžetā. Informē, ka iepirkumos ieviesīs 
normu, kas noteiks, ka pretendenta norādītajam atalgojumam jāatbilst vidējam atalgojumam 
nozarē. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu Par plānotiem pasākumiem ēnu 

ekonomikas apkarošanai un šo pasākumu sagaidāmo ietekmi uz valsts budžetu. 
2. NTSP 2011.gada februāra sēdē izskatīt Finanšu ministrijas sagatavotu ziņojumu 

par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai nozaru griezumā, kur 
pasākumi konkretizēti un noteikti kvantitatīvie mērķi nozaru griezumā. 

 
Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 15:15. 

 

Sēdi vadīja                                                                                               P.Krīgers 

 

Protokolēja                   G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

J.Biķis 

LDDK viceprezidents 

 5



Valdības puses vadītājs 

2010. gada 2.decembrī 

Darba devēju puses vadītājs 

2010. gada 2.decembrī 
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