
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.5              2010.gada 1.jūlij ā 

 

Sēdi vada 

Arodbiedrību puses vadītājs                                    Pēteris Kr īgers  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministrs U.Augulis 

3. Finanšu ministrs E.Repše 

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe 

5. Veselības ministrs D.Gavars 

6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs  A.Matīss 
7. Ekonomikas ministra vietā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 

vietnieks 
A.Liepiņš 

8. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra 
vietniece K.Vāgnere 

no darba devēju puses: 

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

eksperts 
A.Jakobsons 

4. LDDK viceprezidenta J.Biķa vietā, LDDK tautsaimniecības eksperte I.Olafsone 

5. LDDK ģenerāldirektores vietnieks E.Filippovs 
6. LDDK padomes loceklis J.Naglis 
7. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 
8. LDDK padomes loceklis G.Strautmanis 
9. LDDK padomes locekle L.Polosuhiha 
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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 vietā 
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 priekšsēdētāja I.Mikiško 
9. LBAS, LCA vadītāja J. Servuta vietā LCA prezidija loceklis J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 
2. LBAS, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja  J.Stalidzāne  
3. LBAS, eksperte sociālajos jautājumos, SDA sekretāre I.Homko 

4. LBAS eksperts K.Rācenājs 
5. LDDK viceprezidents V.Puriņš 
10.LDDK padomes loceklis O.Ozols 
11.LDDK padomes loceklis K.Andersons 
12.LDDK padomes loceklis V.Puriņš 
13.LDDK padomes loceklis J.Ūlis 
6. Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš 

7. Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors I.Lipskis 

8. Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba 
aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente 

I.Nesaule 

9. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos B.Bāne 

10. Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta 
Sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas nodaļas vadītāja 

I.Ošiņa 

11. Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktors I.Šņucins 

12. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktore  E.Januškeviča 
13. Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore I.Vasaraudze 

14. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos (p.i.) D.Robežniece 

15. Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un personālvadības 
departamenta Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs 

V.Umanovs 
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16. Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktora vietnieks A.Birums 

17. Finanšu ministrijas Nodokļu un muitas administrēšanas politikas 
departamenta Nodokļu administrēšanas politikas vadītāja 

M.Čakste 

18. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta 
direktors 

O.Barānovs 

19. Ministru prezidenta preses sekretāre L.Krapāne 
20. Vides ministrija, VALBA sekretāre I.Trušinska 

 
Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 13:10 
Par NTSP 01.07.2010. kārtējās sēdes darba kārtības projektu. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Fiskālā politika un 2011.gada valsts budžeta sagatavošana. 
Ziņo: Finanšu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis. 
 

2. Informatīvā ziņojuma par priekšlikumiem un risinājumiem koplīgumos 
ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos projekts. 
Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba 
aizsardzības politikas nodaļas vecākā referente I.Nesaule. 
 

3. Par PINTSA sastāva apstiprināšanu. 
 
 

1. punkts 
Fiskālā politika un 2011.gada valsts budžeta sagatavošana 

Ziņo: Finanšu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis 
___________________________________________________________ 

 
Finanšu ministrijas ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr. 1). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Krīgers, J.Kalējs, R.Pfeifere, A.Muhlinkins, 
V.Puriņš, Z.Semjonova, E.Baldzēns, V.Dombrovskis, A.Jākobsons, A.Matīss, 
J.Naglis, V.Gavrilovs. 
 
Diskusijas: 
M.Bičevskis informē, ka valdībā vēl nav pabeigtas debates par nodokļu sistēmas izmaiņām 
attiecībā uz atsevišķiem nodokļiem, tāpēc par to pāragri runāt. 
P.Krīgers pauž viedokli, ka arī ministriju funkciju izvērtējuma rezultāti ietekmēs valdības lēmumu. 
J.Kalējs pauž viedokli, ka nebūtu paaugstināma PVN likme medikamentiem. 



 4 

R.Pfeifere pauž viedokli, ka nebūtu paaugstināms nodoklis nekustāmajam īpašumam. 
A.Muhlinkins pauž viedokli, ka nebūtu paaugstināma PVN likme transporta pakalpojumiem. 
M.Bičevskis skaidro, ka piedāvāto grozījumu būtība ir iekasēt nodokļus no tiem, kuri tērē naudu. 
Valsts var kompensēt izdevumus atsevišķām iedzīvotāju grupām. 
V.Puriņš jautā par īpašuma nodokļa paaugstināšanas gadījumā nepieciešamiem administratīviem 
izdevumiem. Ierosina tā vietā paaugstināt zemes nodokli. Pauž viedokli, ka ministriju funkcijas 
dublējas, kā piemēru minot faktu, ka būvniecības jautājumu risināšanā iesaistītas četras ministrijas. 
E.Baldzēns pauž viedokli, ka jāveic nodokļu paaugstināšanas sociālekonomisko seku analīze. 
Ierosina iekļaut šādu jautājumu nākošās NTSP sēdes darba kārtībā. 
A.Jākobsons pauž viedokli, ka neapliekamais minimums jāpaaugstina ātrāk, jo tas stimulētu darba 
devēju atgriešanos legālajā nodarbinātībā. Finanšu ministrijas izstrādātās pamatnostādnes par 
nodokļu sistēmu nesniedz nekādus aprēķinus par kompensējošo mehānismu izmaksām, ietekmi uz 
pašvaldību budžetiem utt LDDK vēlas iepazīties ar detalizētiem aprēķiniem (scenārijiem), lai 
novērtētu ietekmi (fiskālo, sociālo); aicina izņemt no pamatnostādnēm jautājumus, par kuriem nav 
vienošanās ar sociālajiem partneriem. LDDK pozīcija: Samazināt nodokļu slogu darbaspēkam, 
palielinot nekustāmā īpašuma nodokli; Ekonomiskās izaugsmes stimulēšana; Nodokļu sloga 
saglabāšana esošajā līmenī; Ņemt vērā 2009.gada septembrī apstiprināto Informatīvo ziņojumu par 
nodokļu politikas pārskatīšanu ekonomikas stimulēšanai; Veikt nodokļu salīdzinošo analīzi 
Baltijas valstīs; Būtiski samazināt sabiedriskā sektora izdevumus un turpināt darbu pie 
strukturālām reformām. 
A.Matīss pauž viedokli, ka nepieciešamas diskusijas par tiešo dotāciju samazināšanu valsts 
uzņēmumiem.  
J.Naglis pauž viedokli, ka jāņem vērā nodokļu sistēmas Lietuvā un Igaunijā, jo tas ietekmē 
patērētājus.  
V.Gavrilovs pauž viedokli, ka jāmeklē citi budžeta konsolidācijas avoti, nepaaugstinot nodokļus.  
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. Atzinīgi vērtēt Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par fiskālo politiku un 

valsts budžeta 2011.gadam sagatavošanas gaitu. 
2. Kārtējās augusta NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut Ekonomikas, Satiksmes, 

Labklājības un Zemkopības ministriju ziņojumus par Finanšu ministrijas 
prezentācijā izklāstīto makroekonomiskās attīstības scenāriju 2010.-2013. 
gadiem, fiskālās politikas veidošanas principiem un iespējamajiem pasākumiem 
2011.gada budžeta konsolidācijas veikšanai. . 

3. Valsts budžeta turpmākajā izstrādē ministrijām izvērtēt sociālo partneru viedokļus 
un priekšlikumus fiskālās politikas veidošanai sagatavojot priekšlikumus 
2011.gada valsts budžetam. 

 
 

2.punkts. 
Informat īvā ziņojuma par priekšlikumiem un risin ājumiem kopl īgumos 

ietverto normu piemērošanai pašreizējos ekonomiskajos apstākļos projekts 
Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības 

politikas nodaļas vecākā referente I.Nesaule 
____________________________________________________________ 
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Labklājības ministrijas ziņojums pievienots protokolam (Pielikums Nr. 2). 
 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Nesaule, K.Rācenājs, E.Baldzēns, U.Augulis, 
I.Lipskis, P.Krīgers, Z.Semjonova, E.Filippovs, A.Muhlinkins. 
 
Diskusijas: 
K.Rācenājs izklāsta LBAS viedokli par jautājumu (LBAS viedoklis pievienots protokolam, 
pielikums Nr.3).  
E.Baldzēns pauž viedokli, ka jautājumu par Atlīdzības likumu skatīja DLTSA. Bija plānots, ka 
likumā būs paredzēta iespēja prēmēt darbiniekus, bet Saeima nobalsoja pret. Atlīdzības likumā 
tagad notikusi atgriešanās pie 1949.gada normām. 1979.-1981.gadā Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijas noteica, ka jāveicina koplīgumu slēgšana publiskajā un privātajā 
sektorā. SDO nosaka, ka koplīgumos var paredzēt elastīgu pieeju darba apstākļiem. Pašlaik 
koplīguma ietvaros var vienoties tikai par 1 stundu īsāku darba dienu pirmssvētku dienās, 
brīvdienu 1.septembrī 1.-4.klašu skolēnu vecākiem, 3 brīvdienām jaunlaulātajiem.  
U.Augulis pauž viedokli, ka LBAS viedokli iespējams iekļaut Labklājības ministrijas 
informatīvajā ziņojumā. 
P.Krīgers ierosina DLTSA apspriest LBAS priekšlikumu atzīt koplīgumos iekļautos darba devēja 
izdevumus par attaisnotajiem izdevumiem, vispirms veicot šī priekšlikuma juridisko izvērtēšanu 
un nosakot šāda regulējuma ietekmi uz valsts budžetu. 
E.Filippovs pauž viedokli, ka valsts uzņēmumos nedrīkst graut labas pārvaldības principu. 
Jāsaglabā princips, ka augstāka līmeņa vadītāji saņem vairāk nekā zemāka līmeņa vadītāji.  
A.Muhlinkins pauž viedokli, ka darbinieku motivēšana atbilst labas pārvaldības praksei. 
Koplīgumos iekļautā darbinieku motivācija ir caurspīdīga, tāpēc pret to nevajadzētu vērsties. 
Nepieciešams tikai noteikt saprātīgus ierobežojumus.  
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai un atzinīgi novērtēt Labklājības ministrijas informatīvā 
ziņojuma projektu. 

2. Labklājības ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma projektu, papildinot to 
ar LBAS viedokli pilnā apjomā. 

3. Labklājības ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma sadaļā „Sociālo partneru 
viedoklis” LBAS ierosinājumu Nr. 1, norādot, ka LBAS neiebilst pret valsts 
un kapitālsabiedrību menedžmenta materiālo stimulēšanu, iespējamām 
prēmijām, naudas balvām un pabalstiem, bet norādot, ka materiālā 
stimulēšana pieļaujama atbilstoši samērīguma principam. 

4. Uzdot DLTSA divu mēnešu laikā: 
4.1. Izstrādāt likumprojektu par grozījumiem Atlīdzības likuma 3.panta 
ceturtajā daļā, paredzot iespējas sociālajiem partneriem koplīgumos vienoties 
par papildus sociālajām garantijām (to veidiem un piešķiršanas kritērijiem), kā 
arī nosakot saprātīgus ierobežojumus papildu sociālajām garantijām; 
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4.2. Veikt juridisko analīzi un ietekmes uz valsts budžetu novērtēšanu par 
LBAS priekšlikumu noteikt, ka koplīgumos iekļautie darba devēja izdevumi 
pieskaitāmi attaisnotajiem izdevumiem. 
 

 
 

3.punkts. 
Par PINTSA sastāva apstiprināšanu 

 
____________________________________________________________ 

 
Dokuments par PINTSA sastāvu pievienots protokolam (pielikums Nr.4). 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt PINTSA sastāvu. 
 
Diskusijas pieejamas audio formātā. 
Sēdi slēdz plkst. 15:20 

 

Sēdi vadīja                                                                                     P.Krīgers 

 

Protokolēja         G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2010. gada 1.jūlij ā 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2010. gada 1.jūlij ā 
 


