
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.4             2010.gada 3.jūnijā 

 

Sēdi vada 

Valdības puses vadītājs                                   Valdis Dombrovskis  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Labklājības ministrs U.Augulis 

2. Finanšu ministrs E.Repše 

3. Ekonomikas ministra vietā Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks 

A.Lapiņš 

4. Veselības ministrs D.Gavars 

5. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece  Dz.Innusa 
6. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs M.Gruškevics 
7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts 

sekretāre 
L.Straujuma 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidenta V. Gavrilovs vietā, LDDK viceprezidente A.Vīksna 
2. LDDK viceprezidenta T.Tverijona vietā, LDDK finanšu un 

nodokļu eksperts 
A.Jakobsons 

3. LDDK viceprezidenta J.Biķa vietā, LDDK tautsaimniecības 
eksperte 

I.Olafsone 

4. LDDK ģenerāldirektore E.Egle 
5. LDDK padomes loceklis K.Andersons 
6. LDDK padomes loceklis J.Ūlis 
7. LDDK padomes locekle L.Polosuhiha 
8. LDDK padomes loceklis G.Liepiņš 

no arodbiedrību puses: 

1. LBAS priekšsēdētāja vietā, LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 
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 priekšsēdētājas vietnieks  J. Krastiņš 
9. LBAS, LCA vadītāja J. Servuta vietā LCA prezidija loceklis J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. LBAS, LAB „Enerģija”  priekšsēdētāja  J.Stalidzāne  
2. LABS, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

priekšsēdētāja 
I.Mikiško 

3. LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre I.Homko 

4. LBAS E.Dobulāne 
5. LBAS D.Brūvele 
6. LDDK viceprezidents V.Puriņš 
7. LBAS  I.Kukule 
8. RATSA sekretāre K.Berga 
9. Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors I.Lipskis 

10. Labklājības ministrija A.Kromāne 
11. Labklājības ministrijas Labklājības ministrijas Darba 

departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas 
nodaļas vadītāja  

I.Vjakse 

12. Finanšu ministrija I.Ošiņa 
13. Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktors I.Šņucins 

14. Finanšu ministrijas Nodokļu un muitas administrēšanas 
politikas departamenta direktors  

J.Stinka 

15. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta 
jautājumos (p.i.) 

D.Robežniece 

16. Finanšu ministrija I.Lukšo 
17. Tieslietu ministrijas Stratēģijas dep.direktora vietniece I.Viša 
18. Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš 
19. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece L.Ūbele 
20. MP preses sekretāre L.Krapāne 
21. Vides ministrija, VALBA sekretāre I.Trušinska 

 
Protokolē 
 
NTSP sekretāre.        G.Freimane 
 
Sēdi sāk plkst. 13:10 
Par NTSP 03.06.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 



 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Apstiprināt sekojošu NTSP 2010. gada 3.jūnija kārt ējās sēdes darba kārt ību: 

1. Par Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēm.  
2. Par mēneša neapliekamā minimuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodoklim.  
3. Par minimālas darba algas regulējumu 2011.gadā. 

2. Diskutēt visus darba kārt ības jautājumus kopā. 
 
 

1. punkts 
Par Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādnēm  

Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 
___________________________________________________________ 

 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr. 1). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās:  
M.Bičevskis, J.Stinka, E.Egle. 
 

2.punkts. 
 

Par mēneša neapliekamā minimuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodoklim 
Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 

____________________________________________________________ 
 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr. 1). 
 

3.punkts. 
 

Par minimālas darba algas regulējumu 2011.gadā  
 

Ziņo: I.Lipskis, Labklājības ministrija 
____________________________________________________________ 

 
Labklājības ministrijas Informatīvais ziņojums pievienots protokolam (pielikums Nr.2). 
 
Par apspriežamiem jautājumiem izsakās:  
E.Baldzēns, E.Egle, A.Jakobsons, V.Keris, D.Gavars, Z.Semjonova, R.Pfeifere, 
A.Muhlinkins, J. Krastiņš, E.Repše, K.Andersons, V.Dombrovskis, M.Bičevskis 
 
 
 



Diskusijas: 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka īpaši svarīgi panākt iedzīvotāju ienākumu neapliekamā minimuma 
paaugstināšanu, jo esošā situācija mazina Latvijas konkurētspēju, salīdzinot ar Igauniju un 
Lietuvu, kā arī mazina iekšējo patēriņu. Vienlaikus tas ir veids, kā paaugstināt neto minimālo 
algu, kas samazinājās, līdz ar neapliekamā minimuma samazināšanu. LBAS atbalsta LDDK 
viedokli, ka nepieciešams izstrādāt vidēja termiņa koncepciju jautājumā par minimālo darba 
algu. Minimālajai darba algai būtu jālīdzinās vismaz iztikas minimumam.  
A.Jakobsons izklāsta LDDK viedokli: (dokuments pievienots protokolam; pielikums Nr.3) 
LDDK atbalsta priekšlikumu saglabāt minimālo algu 180 LVL līmenī 2011.gadā. Vienlaicīgi 
atbalstām vidēja termiņa skatījuma izstrādi attiecībā uz minimālās algas izmaiņām nākamajos 
gados. LDDK biedri uzskata, ka šāda pieeja ļautu uzņēmējiem precīzāk plānot paredzamos 
izdevumus ilgākā laika posmā, kā arī nodrošināt saikni ar vidēja termiņa budžeta izstrādi un 
īstenošanu. LDDK biedri piedāvā veikt nodokļu sistēmas akcentu maiņu nodokļu ieņēmumu 
daļā, neradot papildus fiskālo slogu budžetam. Piedāvājam palielināt neapliekamo minimumu 
līdz 90 LVL no 2011.gada 1.janvāra, vienlaicīgi kompensējot to ar progresīvo nodokļa likmju 
ieviešanu nekustāmā īpašuma nodoklim. Vienlaikus LDDK uzsver, ka jāturpina valsts izdevumu 
optimizēšana, sabiedriskā sektora izdevumu samazināšana, kā arī strukturālās reformas.  
M.Bičevskis pauž viedokli, ka attiecībā uz nodokļu sistēmas pamatnostādnēm nepieciešams 
sākumā vienoties par vispārējiem principiem. 
V.Keris pauž viedokli, ka iztikas minimumam jābūt vienlīdzīgam ar neto minimālo darba algu. 
D.Gavars pauž viedokli, ka PVN likmes palielināšana palielina valsts izdevumus, piemēram, par 
kompensējamiem medikamentiem, kas jāparedz valsts izdevumu daļā.  
R.Pfeifere pauž viedokli, ka nav pieļaujama pensiju samazināšana, samazinot neapliekamo 
minimumu pensijām. 
A.Muhlinkins pauž viedokli, ka rūpīgi jāizvērtē, vai palielināt PVN transporta pakalpojumiem, jo 
tas var samazināt šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī palielināt nepieciešamās 
dotācijas no valsts budžeta. Nepieciešams cīnīties pret nelegālo nodarbinātību. Minimālajai darba 
algai būtu jālīdzinās iztikas minimumam. 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka sociālā cena, ko maksājam par neapliekamā minimuma 
samazināšanu, ir ēnu ekonomika, ko šogad prognozē 40-50% apmērā, un emigrācijas pieaugums. 
K.Andersons pauž viedokli, ka nodokļu pamatnostādnes nesniedz vidēja termiņa redzējumu, 
sasaistot to ar citu valstu praksi. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka nodokļu politiku nevar risināt atrauti no 2011.gada budžeta 
izstrādes. Pašlaik notiek darbs, lai precizētu fiskālās konsolidācijas apjomu. Budžeta deficīts ir 
jāsamazina līdz 6% no iekšzemes kopprodukta. Pozitīvi vērtējams fakts, ka pašlaik nenotiek 
diskusija par minimālās algas samazināšanu.  
E.Egle pauž viedokli, ka LDDK gatava kopīgi ar Finanšu ministriju strādāt pie nodokļu un 
nodevu attīstības pamatnostādnēm. 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka, plānojot grozījumus nodokļu sistēmā, jāņem vērā prognozējamās 
sociālās sekas. 
M.Bičevskis informē, ka jūlij ā nodokļu un nodevu attīstības pamatnostādnes tiks iesniegtas 
izskatīšanai Ministru kabinetā, pirms tam veicot precizētā dokumenta sabiedrisko apspriedi. 
Konceptuāli – pamatnostādnes paredz mainīt nodokļa sloga smagumu no nodokļiem 
darbaspēkam uz nodokļiem patēriņam. 
V.Dombrovskis pauž viedokli, ka diskusija par nodokļu un nodevu sistēmas attīstību varētu 
turpināties pēc tam, kad būs paveikts lielāks darbs pie 2011.gada budžeta izstrādes. 



Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu, ka minimālā mēneša darba 

alga 2011.gadā netiek pārskatīta un minimālās mēneša darba algas apmērs 
paliek esošā 180 latu apmērā.  

2. Turpināt diskusiju par mēneša neapliekamā minimuma iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim paaugstināšanas iespējām budžeta sagatavošanas gaitā. 

3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāt vidēja 
termiņa koncepciju par minimālo darba algu trīs gadu periodam.  

4. Pilnveidot Finanšu ministrijas Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības 
pamatnostādnes 2011.-2016.gadā. Pilnveidoto dokumentu atkārtoti izskatīt 
NTSP sēdē, kopīgi ar 2011.gada budžeta izstrādes rezultātiem. 

5. Nākamās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par priekšlikumiem 
un risinājumiem koplīgumos ietverto normu piemērošanai pašreizējos 
ekonomiskajos apstākļos un par PINTSA sastāva apstiprināšanu. 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā. 

Sēdi slēdz plkst. 14:30 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                     V.Dombrovskis 

 

Protokolēja         G.Freimane 

Vīzas: 

 

A.Viksna 

LDDK viceprezidente 

Darba devēju puses vadītāja vietā 

2010. gada 3.jūnijā 

E.Baldzēns 

LBAS priekšsēdētāja vietnieks 

Arodbiedrību puses vadītāja vietā 

2010. gada 3.jūnijā 
 


