
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.3               2012.gada 5.jūlijā 

 

Sēdi vada 

Valdības puses vadītājs                                    Valdis Dombrovskis  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Finanšu ministra vietā - valsts sekretāre S.Bajāre 

3. Ekonomikas ministrs  D.Pavļuts 

4. Veselības ministre I.Circene 

5. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs A.Matīss 

6. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis 

7. 

 

Labklājības ministre 

 

I.Viņķele 

 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V.Gavrilovs 

2. LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone 

3. LDDK padomes loceklis V.Rantiņš 

4. LDDK padomes loceklis A.Zorgevics 

5. LDDK padomes loceklis J.Kalējs 

6. LDDK padomes locekle I.Šure 

7. LDDK padomes loceklis M.Nikolājevs 

8. LDDK padomes loceklis J.Gulbis 

9. LDDK viceprezidents M.Bičevskis 

no arodbiedrību puses: 
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1. LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers 

2. LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

3. LBAS, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris 

4. LBAS, LAB „Enerģija” priekšsēdētāja J.Stalidzāne 

5. LBAS, Eksperts tautsaimniecības jautājumos J.Kajaks 

6. LBAS, LSAB viceprezidente I.Kalniņa 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

LBAS, LIZDA priekšsēdētājs 

 

LBAS, Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” 

priekšsēdētāja vietā 

 

Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 

J.Krastiņš 

E.Krieviņš 

 

A.Muhlinkins 

 

   

uzaicinātās personas: 

1. Finanšu ministrija B.Bāne 

2. Finanšu ministrija K.Korna 

3. Finanšu ministrija I.Šņucins 

4. 

5. 

5. 

5. 

 

6. 

7. 

Finanšu ministrija 

Finanšu ministrija 

Veselības ministrija 

Veselības ministrija 

 

Labklājības ministrija 

Labklājības ministrija 

L.Kļaviņa 

I.Vasaraudze 

S.Pablaka 

D.Mūrmane- 

Umbraško 

A.Kromāne 

I.Zvīdriņa 



 3 

8. 

9. 

10. 

11. 

Labklājības ministrija 

Ekonomikas ministrija 

LBAS 

LDDK 

 

I.Jaunzeme 

A.Liepiņš 

S.Lorence 

P.Leiškalns 

   

Protokolē 

 

NTSP sekretāres p.i. M.Lāce 

 

Sēdi sāk plkst. 15:00 

 

 

 

Par 5.jūlija NTSP sēdes darba kārtības projektu 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, A.Matīss 

 

LDDK aicina 2012.gada 5.jūlija NTSP sēdes darba kārtības punktā „Dažādi” iekļaut jautājumu Par 

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklā (turpmāk – ĀSVEST). 

SAM rosina Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomei (turpmāk - TSNTSP) 

izskatīt jautājuma par ĀSVEST virzības procesu un saskaņošanu ar valdības sociālajiem partneriem. 

 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

 

Ierosināt Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomei (turpmāk - TSNTSP) 

izskatīt jautājuma par ĀSVEST virzības procesu un saskaņošanu ar valdības sociālajiem partneriem, kā 

arī nākamajā NTSP sēdē TSNTSP ziņot par izskatīšanas rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem. 

 

Apstiprināt šādu 5.jūlija NTSP sēdes darba kārtību: 

 

1. Priekšlikumi par minimālās darba algas apmēru 2013.gadā. 

2. Informācija par aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm  

2012. -2015.gadam. 

3. Par obligātās veselības apdrošināšanas koncepciju.  

4. Par turpmākā valsts atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā saistībā ar 

vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi (iespējamām izmaiņām Hipotēku bankas darbā). 

 

1. jautājums 

Priekšlikumi par minimālās darba algas apmēru 2013.gadā. 

___________________________________________________________ 
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Ziņo: Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vecākā 

referente Aina Kromāne sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju 

 

LM informatīvais ziņojums ar pielikumiem pievienots protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis, P.Krīgers, V.Gavrilovs, S.Bajāre, L.Meņģelsone, 

E.Baldzēns, I.Viņķele, M.Bičevskis, J.Stalidzāne, I.Šņucins 

 

LDDK pozīcija: 

LDDK atbalsta Projekta 3.sadaļā izteikto  Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu 

ministrijas kopīgo viedokli 2013.gadā saglabāt minimālās mēneša darba algas apmēru Ls 200 apmērā 

 

LBAS viedoklis: 

LBAS uzsver, ka par minimālās algas apmēru ir jārunā kompleksi, t.i., kopā ar jautājumu par ar 

iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamā minimuma apmēru un atvieglojumiem par apgādībā esošu 

personu apmēru. LBAS piekrīt saglabāt minimālās algas apmēru pašreizējā līmenī ar piebildi: gadījumā, 

ja savienību neapmierinās valdības lēmumi saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo 

minimumu un atvieglojumiem par apgādībā esošām personām, tā savu atbalstu atsauks. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu, ka minimālā mēneša darba alga 2013.gadā netiek 

pārskatīta un tās apmērs ir 200 lati. 

2. Izskatot jautājumu par valsts budžeta projektu 2013.gadam, atgriezties pie jautājuma par 

minimālās algas sasaisti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu un 

atvieglojumiem par apgādībā esošām personām. 

 

 

2. jautājums 

Informācija par aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm 2012-2015.gadam. 

_______________________________________________________________________________ 

Ziņo: Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore Inta Vasaraudze 

 
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis, V.Gavrilovs, P.Krīgers, I.Šņucins,  E.Baldzēns, 

M.Bičevskis  

 

LDDK pozīcija: 

LDDK ierosina nākamajā NTSP sēdē izskatīt jautājumu par vidēja termiņa valsts budžeta projektu; FM 

nodrošināt materiālu pieejamību sociālajiem partneriem divas nedēļas pirms NTSP sēdes, lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu diskusiju un lēmumu pieņemšanu.  

LDDK atbalsta virzību uz Māstrihtas kritēriju izpildi, radot iespēju iestāties Eirozonā 2014.gadā, kā arī 

virzību uz Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, uzlabojot nodokļu politiku un biznesa 

vidi. Tāpat LDDK pauž atbalstu papildus budžeta finansējuma piešķiršanu 2012.gada valsts budžeta 

grozījumos atsevišķām nozarēm, tomēr strikti saglabājot virzību uz budžeta deficīta kritērija izpildi. 
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Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas informāciju par aktualizētajām makroekonomisko rādītāju 

prognozēm 2012. – 2015.gadam. 

2. NTSP ārkārtas sēdē  septembrī izskatīt jautājumu par likumprojektu „Par Vidēja termiņa budžeta 

ietvaru 2013.–2015.gadam", un  likumprojektā "Par valsts budžetu 2013.gadam"  atbalstītajiem 

prioritārajiem pasākumiem. FM nodrošināt operatīvu materiālu pieejamību sociālajiem 

partneriem pirms NTSP sēdes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu diskusiju un lēmumu pieņemšanu.  

 

 

3.jautājums 

Par obligātās veselības apdrošināšanas koncepciju. 

____________________________________________________________________ 

Ziņo : Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Daina Mūrmane- Umbraško 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis, I.Circene, P.Krīgers, P.Leiškalns, V.Keris, 

J.Kalējs, E.Baldzēns 

 

LBAS viedoklis: 

LVSADA kritiski izsakās par VM izstrādāto koncepciju, norādot, ka šī koncepcija ir darbības imitācija, 

kas nedos nekādu veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanos, ja valdības finansējums 

veselības aprūpei būtiski nepieaugs, kā tas paredzēts Valdības rīcības plānā. 

Koncepcijas projekts neatbilst MK 2012.gada 16.februāra rīkojumam Nr.84 „Par VRP Deklarācijas par 

Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”, kura 18.2.punktā paredzēts, 

ka mērķis ir nodrošināt, ka veselības aprūpei atvēlētais finansējuma apjoms (procentos no IKP) tiek 

tuvināts ES valstu vidējiem rādītājiem. Mērķa īstenošanai veselības aprūpes valsts budžets gadā tiek 

palielināts vismaz par 0,25 % no IKP, 2014.gadā sasniedzot rādītāju, ka veselības aprūpes valsts budžets 

ir 4,5 % no IKP.  

LBAS principā neiebilst pret koncepcijas pamatā iekļauto ideju, bet kategoriski nepiekrīt, ka izstrādātā 

koncepcija neatbilst Valdības rīcības plānam. Uzskata, ka Veselības ministrijai jāturpina darbs pie 

koncepcijas saskaņošanas ar VRP.   

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Atbalstīt Veselības ministrijas izstrādāto koncepciju par plānveida veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības sasaistīšanu ar nodokļu nomaksāšanu.  

2. Uzdot Veselības ministrijai izstrādāto koncepciju saskaņot ar Valdības rīcības plānu (MK 

2012.gada 16.februāra rīkojums  Nr.84), izvērtējot, cik lielu iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu 

vajadzēs iekļaut veselības aprūpes budžetā un cik lielu summu vajadzēs maksāt nodokļu 

nemaksātājiem, lai saņemtu plānveida pakalpojumus. 

3. Nākamajā VANA sēdē Veselības ministrijai atkārtoti ziņot par veiktajiem uzlabojumiem 

obligātās veselības apdrošināšanas koncepcijā un tās atbilstību VRP. 
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4.jautājums 

Par turpmākā valsts atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā saistībā ar 

vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi (iespējamām izmaiņām Hipotēku bankas darbā). 

____________________________________________________________________ 

Ziņo: Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš 

sadarbībā ar Finanšu ministriju  

 

Prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.4). 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis 

 

Ministru prezidents ierosina darba kārtības 4.jautājumu skatīt NTSP 2.augusta sēdē kā pirmo jautājumu. 

 

LDDK pozīcija: 

Lai nodrošinātu Latvijas ilgtermiņa stratēģisku tautsaimniecības projektu un interešu realizācijas 

mehānismu, LDDK aicina FM, EM un valdību pēc juridiskā izvērtējuma veikšanas pieņemt lēmumu par 

valsts atbalsta finanšu institūcijas izveidi, kas nodrošinātu plašu tautsaimniecības izaugsmes atbalsta 

instrumentu spektru. Vienlaicīgi LDDK aicina veicināt finanšu sektorā konkurenci un risku 

diversifikāciju un analizēt dažādas alternatīvas  A/s „Citadele” pārdošanas variantiem, tajā skaitā 

izvērtējot iespēju saglabāt noteiktu valsts lomu finanšu sektorā, mazinot ārvalstu finanšu kapitāla risku 

ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.  
 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Atbalstīt sēdes vadītāja priekšlikumu: NTSP 2.augusta sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par 

turpmākā valsts atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā saistībā ar vienotas 

attīstības finanšu institūcijas izveidi (iespējamām izmaiņām Hipotēku bankas darbā). 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16:40. 

Sēdi vadīja       V.Dombrovskis 

Protokolēja       M.Lāce 

Vīzas: 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2012. gada 5.jūlijā 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2012. gada 5.jūlijā 

 


