
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.3             2010.gada 1.aprīlī 

 

Sēdi vada 

Darba devēju puses vadītājs                                   Vit ālijs Gavrilovs  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministrs U.Augulis 

3. Finanšu ministrs E.Repše 

4. Ekonomikas ministra vietā Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks 

A.Lapiņš 

5. Veselības ministres vietā Veselības ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks 

J.Bundulis 

6. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā Tieslietu ministrijas 
valsts sekretāra vietniece 

I.Skujiņa 

7. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs  A.Matīss 
8. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics 
9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija L.Straujuma 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V. Gavrilovs 
2. LDDK viceprezidents T.Tverijons 
3. LDDK viceprezidents J.Biķis 
4. LDDK viceprezidents K.Lipmans 
5. LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
6. LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
7. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 
8. LDDK padomes loceklis V.Strautmanis 
9. LDDK tautsaimniecības un finanšu eksperts M.Dzelme 

no arodbiedrību puses: 

1. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers 
2. LBAS priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča 



3. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 
4. LABS, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja  J.Stalidzāne 

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 priekšsēdētājs  J. Krastiņš 
9. LBAS, LCA vadītāja J. Servuta vietā LCA prezidija loceklis J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. Ekonomikas ministrij, Uzņēmējdarbības konkurētspējas 
departamenta direktores p.i. 

I.Beināre 

2. LDDK, Pārtikas uzņēmumu federācija I.Šure 
3. LBAS, eksperte sociālajos jautājumos I.Homko 

4. LBAS, LĀADA priekšsēdētāja D.Brūvele 
5. Zemkopības ministrija L.Jansone 
6. Zemkopības ministrija B.Ingiļāvičute 
7. RATSA sekretāre K.Berga 
8. Veselības ministrija D.Mūrmane-

Umbraško 

9. Vides ministrija, Vides aizsardzības departamenta direktora 
vietniece 

R.Vesere 

10. Finanšu ministrija L.Ošiņa 
11. Ekonomikas ministrija A.Burka 
12. Satiksmes ministrija E.Belušs 
13. Tieslietu ministrija O.Zeile 
14. Tieslietu ministrija, Civiltiesību departamenta Komerctiesību 

nodaļas vadītāja 
B.Lielkalne 

15. Tieslietu ministrija, Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile 
16. LDDK eksperts A.Teteris 
17. Labklājības ministrija, Sociālās apdrošināšanas departamenta 

direktore  
J.Muižniece 

18. Labklājības ministrija, Darba departamenta Darba attiecību 
darba aizsardzības politikas nodaļas vadītāja 

I.Vjakse 

19. Finanšu ministrija, Nodokļu politikas departamenta Tiešo 
nodokļu nodaļas vadītāja 

A.Kaļāne 

20. Finanšu ministrija, Valsts sekretāra vietnieka nodokļu, muitas 
un grāmatvedības jautājumos p.i. 

D.Robežniece 

21. MP preses sekretāre L.Krapāne 
22. Vides ministrija, parlamentārā sekretāre Ž.Mikosa 



 
Protokolē 
 
NTSP sekretāre.        G.Freimane 
 
Sēdi sāk plkst. 13:00 
 
Par NTSP 01.04.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprin āt sekojošu NTSP 2010. gada 1.aprīļa kārt ējās sēdes darba kārt ību: 
 
1. Par Četrpadsmito informatīvo ziņojumu par atalgojuma un nodarbinātības 

izmaiņām valstī 
Ziņo: I.Ošiņa, Finanšu ministrija 
 

2. Par depozīta sistēmas ieviešanu vienreiz lietojamam iepakojumam 
Ziņo: R.Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora 
vietniece 
 

3.  Par veicamajiem pasākumiem saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu „Par 
koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem”  
Ziņo: E.Egle, LDDK ģenerāldirektore 
I. Beināre, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
direktores p.i. 
 

4. Par papildus finansējuma nepieciešamību cilvēkresursu attīstībai veselības aprūpes 
nozarē 
Ziņo: V. Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājs 
 

5. Par grozījumiem NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā 
Ziņo: J.Muižniece, Labklājības ministrija 
 

6.  NTSP Sabiedriskās drošības apakšpadomes nolikuma apstiprināšana 
Ziņo: I.Akmentiņa, D.Trofimovs, Iekšlietu ministrija 

 



 
1. punkts 

 
Par Četrpadsmito informatīvo ziņojumu par atalgojuma un nodarbinātības 

izmaiņām valstī 
 

Ziņo: I.Ošiņa, Finanšu ministrija 
___________________________________________________________ 

 
Finanšu ministrijas ziņojums un I.Ošiņas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam 
(Pielikums Nr. 1 un Pielikums Nr.2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
I.Ošiņa, V.Gavrilovs, E.Egle, E.Baldzēns, J.Krastiņš, V.Dombrovskis. 
 
Diskusijas: 
E.Egle pauž viedokli, ka nepieciešams izvērtēt, to, kāda bijusi no valsts pārvaldes atlaisto cilvēku 
kvalifikācija, kā arī sniegt datus salīdzinājumā ar Eiropas valstu līmeni. 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka jāizvērtē, par cik procentiem samazinājušās valsts pārvaldes 
funkcijas un sniegtie pakalpojumi. Vai arī – darbinieku skaits samazināts uz pārējo darbinieku 
darba intensitātes pieauguma rēķina. 
V.Dombrovskis informē, ka nodokļu ieņēmumi no valsts pārvaldē strādājošiem kritušies par 
30%. Valsts pārvaldes darbinieku skaits samazināts, lai gūtu fiskālo efektu. Mērķis ir panākt, lai 
valsts pārvaldē strādājošo skaits nepārsniegtu 8% no iedzīvotāju kopskaita. Tā tas ir daudzās ES 
valstīs. Cilvēku skaitu varēja samazināt, ieviešot efektīvākas darba formas- vienas pieturas 
aģentūras, atbalsta funkciju centralizāciju. 
V.Gavrilovs ierosina vairāk vērības pievērst valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātei, kas 
nepieciešams, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi. 
J.Krastiņš pauž viedokli, ka pedagogiem noteikta minimālā alga. Sekmīgāk tiek ieviests princips 
„Nauda seko skolniekam”, bet pedagogu algas ir mazas. 
V.Dombrovskis informē, ka 2010.gadā valsts finansējumu 1 skolnieka apmācībai palielināja par 
30%, savukārt jautājums par pedagogu algām ir jāvērtē kontekstā ar veikto atlīdzības 
samazinājumu visiem valsts sektorā strādājošajiem. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto ziņojumu par atalgojuma un 
nodarbinātības izmaiņām valstī. 

2. Finanšu ministrijai nākamajā ziņojumā iekļaut informāciju par to, kā tiek 
īstenoti iepriekš uzstādītie mērķi attiecībā uz valsts pārvaldes efektivitāti, 
darbinieku skaitu.  

 
 



2.punkts. 
 

Par depozīta sistēmas ieviešanu vienreiz lietojamam iepakojumam 
 

Ziņo: R.Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece 
____________________________________________________________ 

 
Vides ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: 
P.Krīgers, V.Dombrovskis V.Gavrilovs, I.Šure, T.Tverijons, V.Puriņš, J.Krastiņš. 
 
Diskusijas: 
P.Krīgers jautā, kāda ir prognoze par to, cik daudz dzērienu iepakojuma tiks nodots atpakaļ. 
R.Vesere atbild, ka sākumā 60-70% dzērienu iepakojuma tiek nodoti, bet vēlāk tiek nodoti 85-
90%. 
V.Dombrovskis informē, ka ir ticies ar ražotājiem, tirgotājiem. ES direktīva paredz, ka jāievieš 
vai nu depozīta sistēma vai dalītā atkritumu savākšanas sistēma. Jautājums-kura sistēma ir 
efektīvāka. Iespējams, jāievieš dabas resursu nodoklis? Jau pieņemts lēmums ieviest depozīta 
sistēmu attiecībā uz stikla pudelēm. 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka vienreiz lietojamais iepakojums ir tikai 2% dzērienu. 
R.Vesere to noliedz. 
I.Šure pauž viedokli, ka pašlaik ekonomiskā situācija nav piemērota depozīta sistēmas ieviešanai, 
jo risks, ka tas samazinās ražošanu, sadārdzinoties izmaksām. Ražotājiem tas prasīs 9 mlj papildu 
izmaksas un 9 mlj investīcijas. Plānotais termiņš ieviešanai ir par īsu. 
T.Tverijons pauž viedokli, ka depozīta sistēmas ieviešana nedrīkst paaugstināt preces cenu. 
Ieteicams šīs sistēmas ieviešanu atlikt uz 2-3 gadiem. 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka atkritumu šķirošanas sistēma ir lētāka. Pauž viedokli, ka depozīta 
sistēma nebūtu atbalstāma. 
P.Krīgers pauž viedokli, ka būtu jāturpina diskusija un jāpanāk ministrijas un ražotāju viedokļa 
saskaņošana. Jānodrošina, lai gala produkts nesadārdzinās. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka jāveic aprēķini par abu sistēmu izmaksām, finansēšanas 
mehānismiem. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Nevirzīt tiesību aktus par depozīta sistēmas ieviešanu vienreiz lietojamam dzērienu 
iepakojumam apstiprināšanai Ministru kabinetā. 
 
 
 



3.punkts. 
 

Par veicamajiem pasākumiem saistībā ar Ministru kabineta r īkojumu „Par 
koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem” 

 
Ziņo: I. Beināre, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 

direktores p.i. 
_____________________________________________________________ 

 
Ekonomikas ministrijas ziņojums pievienots protokolam (pielikums Nr.4). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, V.Dombrovskis, P.Krīgers, 
M.Dzelme. 
 
Diskusijas: 
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka koncepcijas izstrādātāji veikuši nozīmīgu darbu. Pauž viedokli, ka 
jāvērtē plānoto pasākumu kvalitatīvā puse – kā tie ietekmēs bezdarbu, ekonomikas izaugsmi, 
sociālekonomisko attīstību pēc 2-5-10 gadiem. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka daļa pasākumu jau īstenoti, daļa – novirzīti apstiprināšanai 
Saeimā (mikrouzņēmumu nodoklis). Tālāk jāīsteno monitorēšana, lai pēc pusgada vai gada 
varētu izvērtēt ietekmi, veikt korekcijas. 
P.Krīgers pauž viedokli, ka nepieciešams rosināt grozījumus likumā, lai samazinātu 
patentmaksu. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka patentmaksa ietver sociālās apdrošināšanas iemaksas un 
attiecīgais periods līdz ar to tiek iekļauts darba stāžā. 
M.Dzelme pauž viedokli, ka sabiedrība jāinformē par pasākumiem, kas plānoti koncepcijas 
ieviešanai. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto ziņojumu Par veicamajiem 
pasākumiem saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu „Par koncepciju par 
mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem”. 

3. Ekonomikas ministrijai informēt sabiedrību par mikrouzņēmumu atbalsta 
pasākumu rezultātiem  

4. Pēc 6 mēnešiem Ekonomikas ministrijai sagatavot ziņojumu par koncepcijas 
īstenošanas rezultātiem, saistībā ar tās izstrādes mērķiem. 

 



4.punkts. 
 

Par papildus finansējuma nepieciešamību cilvēkresursu attīstībai veselības 
aprūpes nozarē 

 
Ziņo: V. Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs 

_____________________________________________________________ 
 
V.Kera ziņojums un NTSP VANA piedāvātais protokollēmuma projekts pievienots protokolam 
(pielikums Nr.5 un pielikums Nr.6). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Keris, T.Tverijons, K.Lipmans, J.Kalējs, 
E.Baldzēns, V.Gavrilovs, J.Krastiņš, V.Dombrovskis, P.Krīgers, J.Bundulis, 
E.Repše, B.Bāne, E.Egle 
 
Diskusijas: 
J.Kalējs pauž viedokli, ka Latvija veselības aprūpes finansējuma ziņā ir pēdējā vietā starp 
Eiropas Savienības valstīm, tam paredzot 175 Ls/gadā/1 iedzīvotājam. Slimnīcām nesamaksātā 
pārstrāde ir 4 mlj Ls mēnesī. Valsts neapmaksā plānveida palīdzību, tāpēc pieaug neatliekamās 
palīdzības apjoms un invalīdu skaits. 
J.Krastiņš pauž viedokli, ka nepieciešams apmaksāt medicīnas māsu darbu skolās. 
E.Repše pauž viedokli, ka nākamajā gadā veselības aprūpes budžetu būs jāsamazina par 30 mlj. 
Ls. Finanšu ministrija nevar apsolīt, ka varēs piešķirt veselības aprūpei papildu līdzekļus.  
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka tad, ja nodokļu slogu paceltu par 10%, tas dotu iespēju 
palielināt finansējumu veselības aprūpei. Iepriekšējā finansējuma sadale ne vienmēr bijusi 
efektīva, piemēram, būvētas slimnīcas, liels hospitalizēto skaits, ne vienmēr attaisnotas 
vakcinācijas programmas. Par cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē jādomā kontekstā ar 
2011.gada budžeta izstrādi.  
E.Repše pauž viedokli, ka priekšlikumus var atbalstīt, vērtējot tos kompleksā ar priekšlikumiem 
par nodokļu paketes grozījumiem. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Ieteikt valdībai izvērtēt finansējumu veselības aprūpei, skatot to kontekstā ar 
2011.gada budžetu un nodokļu politikas izmaiņām, kā arī starptautisko aizdevēju 
ieteikumiem. 
 



5.punkts. 
 

Par grozījumiem NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā 
____________________________________________________________ 

NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikuma projekts pievienots protokolam (pielikums 
Nr.7). 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt grozījumus NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā. 
 

 
6.punkts. 

NTSP Sabiedriskās drošības apakšpadomes nolikuma apstiprināšana 
____________________________________________________________ 

NTSP Sabiedriskās drošības apakšpadomes nolikuma projekts pievienots protokolam (pielikums 
Nr.8) 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt NTSP Sabiedriskās drošības apakšpadomes nolikuma projektu. 
 

Diskusijas pieejamas audio formātā. 

Sēdi slēdz plkst. 15:30 

 

Sēdi vadīja                                                                               V.Gavrilovs 

 

Protokolēja         G.Freimane 

 

Vīzas: 

V. Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2010. gada 1.aprīlī 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2010. gada 1.aprīlī 
 


