
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.3              2011.gada 27.maijā 

 

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. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministra vietā, Valsts sekretāra 
vietnieks 

A.Eglājs 

5. Veselības ministrs J.BārzdiĦš 

6. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs A.Matīss 

7. Ekonomikas ministra vietā, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 
struktūrpolitikas departamenta direktors 

O.Barānovs 

8. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, Tieslietu ministrijas 
Stratēăiskā departamenta direktore 

A.Rācene-KrūmiĦa 

9. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra 
vietniece 

L.Sīka 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V.Gavrilovs 

2. LDDK viceprezidents T.Tverijons 
3. LDDK viceprezidents J.Biėis 
4. LDDK viceprezidents I.StrautiĦš 

5. LDDK ăenerāldirektore E.Egle 
6.  LDDK padomes loceklis A.Zorgevics 
7. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 
8. LDDK padomes loceklis J.Bertrands 
9. LDDK padomes loceklis G.Strautmanis 
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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, LSAB prezidente Z.Semjonova 

5. LBAS, Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības "LAKRS" 
priekšsēdētāja J.KalniĦa vietā 

E.KrieviĦš 

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

A.Muhlinkins 

7. LBAS, LVSADA priekšsēdētājs  V.Keris 
8. LBAS, LIZDA priekšsēdētājas I.Mikiško vietā, LBAS priekšsēdētāja 

vietnieks  
E.Baldzēns 

9. LBAS, LCA vadītāja vietā LCA prezidija loceklis J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. LABS, NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sekretāre I.Homko 

2. LBAS, LAB „Enerăija” priekšsēdētāja  J.Stalidzāne  

3. LBAS pārstāve I.KalniĦa 

4. LDDK tautsaimniecības eksperte I.Olafsone 

5. LDDK finanšu un nodokĜu eksperts A.Jakobsons 

6. Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore I.Vasaraudze 

7. Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks J.Stinka 

8. Labklājības ministrijas darba departamenta, Darba attiecību un darba 
aizsardzības nodaĜas vadītāja 

I.Vjakse 

9. Finanšu ministrija Tautsaimniecības analīzes departamenta direktores 
vietnieks 

M.ĀboliĦš 

10. Finanšu ministrijas vecākā eksperte J.SalmiĦa 

11. Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks R.MuciĦš 

 

Protokolē 
NTSP sekretāre G.Freimane 
Sēdi sāk plkst. 13:05 
 
Par NTSP 27.05.2011. sēdes darba kārtības projektu 
P.Krīgers ierosina papildināt darba kārtību ar informatīvo ziĦojumu par sociālā dialoga norisi 
uzĦēmumā „Lattelekom”. 
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Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt 27.maija sēdes darba kārtību:  
1. Finanšu ministrijas ziĦojums par tiem LDDK priekšlikumiem, kas Ħemti vērā un tiks iekĜauti 

„Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–
2013.gadam,” kā arī par LDDK priekšlikumiem, kas netiks īstenoti 
ZiĦo J.Stinka, Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks  

2. Finanšu ministrijas ziĦojums par inflāciju valstī: esošā situācija un prognozes  
ZiĦo I.Vasaraudze, Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore  

3. Grozījumu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Darba lietu trīspusējās sadarbības 
apakšpadomes nolikumā apstiprināšana  
ZiĦo I. Vjakse, DLTSA valdības puses vadītāja, Labklājības ministrijas Darba departamenta 
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaĜas vadītāja 

4. Informatīvais ziĦojums par sociālā dialoga norisi uzĦēmumā „Lattelekom” 
ZiĦo Z.Semjonova, LBAS, LSAB prezidente 

 
 

1.punkts 
Par tiem LDDK priekšlikumiem, kas Ħemti vērā un tiks iekĜauti „Pasākumu 

plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 

2010.–2013.gadam,” kā arī par LDDK priekšlikumiem, kas netiks īstenoti 
 

ZiĦo J.Stinka, Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks 

___________________________________________________________ 
 
Finanšu ministrijas ziĦojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 
 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Egle, I.Olafsone, V.Keris, P.Krīgers, 
J.BārzdiĦš, J.Stinka, G.Strautmanis, V.Gavrilovs, A.Vilks, V.Dombrovskis, 
T.Tverijons, E.Baldzēns, I.StrautiĦš.  
 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. PieĦemt zināšanai informāciju par tiem LDDK priekšlikumiem, kas Ħemti vērā un tiks 

iekĜauti „Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences 
nodrošināšanai 2010.–2013.gadam”. 

 
2. Atbalstīt šādu pasākumu realizēšanu: 
1) izstrādāt informatīvo ziĦojumu, lai apzinātu iespējas piemērot akcīzes nodokli 

elektroniskajām cigaretēm. 
2) līdz 2011.gada 1.oktobrim izstrādāt NodokĜu un nodevu sistēmas attīstības politikas 

dokumentu, par pamatu Ħemot NodokĜu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādĦu 
projektu.  
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3) veicināt ciešāku sadarbību ar citu ES dalībvalstu muitas un robežas dienestiem, lai 
pastiprinātu kontroli uz ES ārējām robežām, izvērtējot arī iespēju iesaistīt ES dalībvalstu 
ekspertus (pieredzes apmaiĦa). Konkrētus sadarbības pasākumus ar ārvalstu muitas un 
robežsardzes ekspertiem veikt līdz 2011.gada 31.decembrim, savukārt, līdz 2011.gada 
1.oktobrim panākt vienošanos ar ārvalstu iestādēm (sadarbības partneriem) par pasākumu 
veikšanu. 

4) LDDK iesniegt izskatīšanai Tieslietu ministrijas Krimināllikuma pastāvīgajā darba grupā 
priekšlikumu Krimināllikumā noteikt visām akcīzes precēm vienādu kriminālatbildību par 
nelikumīgu izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, realizāciju un nelikumīgu akcīzes preču 
iegādāšanos. 

5) izstrādāt priekšlikumus grozījumiem „MikrouzĦēmumu nodokĜa likumā”, izslēdzot iespējas 
likumu izmantot neatbilstoši tā mērėim.  

6) noteikt garāku laika periodu, kurā var ieviest akcīzes preces, nepārsniedzot noteiktos 
daudzumus un nemaksājot akcīzes nodokli, muitas nodokli un PVN. 

7) paredzēt nelegālo tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu vai naftas produktu ražošanai 
izmantoto iekārtu, kuras kontrolējošās iestādes ir konfiscējušas, utilizāciju vai iznīcināšanu. 

8) EM kopā ar LDDK un nozari vēlreiz izvērtēt iespēju paredzēt „Būvniecības likumā” 
būvuzĦēmēju reăistra saglabāšanu ar iespēju reăistra uzturēšanu turpmāk deleăēt Latvijas 
Būvnieku asociācijai. Aizstāt pastāvošo būvinženieru sertifikāciju ar „Būvinženieru 
reăistru” ar iespēju reăistra uzturēšanu turpmāk deleăēt Latvijas Būvinženieru savienībai.   
 

3. PieĦemt zināšanai, ka LDDK uztur šādus priekšlikumus, kas netika atbalstīti: 
9) Ħemot vērā, ka ēnu ekonomikas apkarošana ir viens no ilgtermiĦa un prioritārajiem 

pasākumiem, noteikt vienu atbildīgo institūciju/amatpersonu par pasākumu koordināciju un 
plānošanu.  
Finanšu ministrija neredz formātu, kādā iespējams šādu uzdevumu realizēt, jo jau šobrīd 
dažādām iestādēm ir noteikti specifiski uzdevumi, par kuru realizāciju tās ir atbildīgas. 

10) Attiecināt reverso PVN maksāšanas kārtību uz visu būvniecības procesu (arī materiālu 
piegādēm).  
Finanšu ministrija neatbalsta, jo šādu atkāpi paredzēts izmantot  tādiem gadījumiem, kad 
dalībvalstij ir radusies nepieciešamība nepieĜaut PVN nemaksāšanu vai izvairīšanos no 
PVN maksāšanas kādā noteiktā jomā. FM rīcībā nav informācijas, ka notiek PVN 
izkrāpšana no valsts budžeta, veicot būvniecības procesā pielietojamo būvmateriālu 
piegādes, jo veiktā analīze liecina, ka krāpniecība notiek, galvenokārt, sniedzot būvniecības 
pakalpojumus.  

 
4. Rekomendēt NTSP Veselības aprūpes nozares apakšpadomei izskatīt jautājumu par ēnu 

ekonomiku veselības aprūpē, lai izstrādātu konkrētus priekšlikumus „Pasākumu plānam 
ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam”, 
kas mazinātu neuzskaitītās naudas līdzekĜu aprites problēmu veselības aprūpes nozarē.  

 
 

2.punkts 
Par inflāciju valstī: esošā situācija un prognozes 

 
ZiĦo Inta Vasaraudze, Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore  
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___________________________________________________________ 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, V.Dombrovskis, E.Egle, 
A.Jakobsons, E.Baldzēns, A.Vilks, A.Ūbelis, A.Zorgevics, V.Keris, P.Krīgers. 
 
Finanšu ministrijas ziĦojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 
 
LDDK un LBAS daĜēji atbalsta Finanšu ministrijas ziĦojumā „Par inflāciju valstī: esošā situācija 
un prognozes” izvirzītos priekšlikumus inflācijas ierobežošanai, papildus rosinot plašāk izmantot 
ăenerālvienošanās, darbinieku finanšu līdzdalību uzĦēmumos (atalgojuma sasaiste ar 
produktivitāti, papildus ienākumu un uzkrājumu veidošana uzĦēmumu darbiniekiem, līdzekĜu 
novirzīšana no patēriĦa uz uzkrājumiem), krīzes fonda pieejas izmantošanas izvērtēšanu. 
(Krīzes fonds - no uzĦēmuma puses uzkrāti naudas līdzekĜi, kuri regulējuma kārtībā tiek uzkrāti ekonomiskā cikla 
izaugsmes/stabilitātes periodā, un kuri regulējuma kārtībā tiek lietoti ekonomiskā cikla lejupslīdes/krīzes iestāšanās 
gadījumā darbinieku skaita un atalgojuma nesamazināšanai/mazākai samazināšanai kā to diktētu darba apjoma kritums 
un tirgus.) 

 
 
 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
1. PieĦemt zināšanai Finanšu ministrijas ziĦojumā „Par inflāciju valstī: esošā situācija un 

prognozes” sniegto informāciju. 
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Banku, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, 

Labklājības ministriju un sociālajiem partneriem izveidot darba grupu, lai izstrādātu plānu cenu 
stabilitātes nodrošināšanai un valsts konkurētspējas saglabāšanai. Darba grupai izvērtēt Finanšu 
ministrijas priekšlikumu iesaldēt centrālās valsts pārvaldes iestāžu atalgojuma fondu. 

 
 

3.punkts 
Grozījumu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Darba lietu trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes nolikumā apstiprināšana 
 
ZiĦo Ineta Vjakse, DLTSA valdības puses vadītāja, Labklājības ministrijas Darba 
departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaĜas vadītāja 

______________________________________________________________ 
 
Grozījumu projekts pievienots protokolam (pielikums Nr.3). 

 
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Vjakse, P.Krīgers. 
 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
Apstiprināt grozījumus Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Darba lietu trīspusējās 
sadarbības apakšpadomes nolikumā. 
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4.punkts 
Informatīvais ziĦojums par sociālā dialoga norisi uzĦēmumā „Lattelekom” 

 
ZiĦo Z.Semjonova, LBAS, LSAB prezidente 

____________________________________________________________________________ 
 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Matīss, E.Baldzēns, G.Strautmanis, 
P.Krīgers, T.Tverijons. 
 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. PieĦemt zināšanai Z.Semjonovas sniegto informāciju par sociālā dialoga norisi uzĦēmumā 
„Lattelekom”. 

2. Nosūtīt NTSP vēstuli „Lattelekom” padomes priekšsēdētājam G.Kokinam, ekonomikas 
ministram A.Kamparam un Privatizācijas aăentūras valdes priekšsēdētājai I.Zalpēterei ar 
lūgumu tuvākajā laikā „Lattelekom” padomes sēdē izskatīt jautājumu par sociālo dialogu 
„Lattelekom”, pieaicinot „Lattelekom” valdes priekšsēdētāju J.Gulbi, uzĦēmuma vadību, 
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas 
Darba devēju konfederācijas pārstāvjus. 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.  
Sēdi slēdz plkst. 14:45. 

 

Sēdi vadīja                                                                                                P.Krīgers 

 

Protokolēja                   G.Freimane 

 

Vīzas: 

 

V.Gavrilovs 

LDDK viceprezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 



 7 

2011. gada 27.maijā 2011. gada 27.maijā 
 


