
PROJEKTS 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.2              2012.gada 10.maijā 

 

Sēdi vada 

Darba devēju puses vadītājs                                    Vitālijs Gavrilovs  

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Finanšu ministrs A.Vilks 

3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs J.Pūce 

4. Veselības ministre I.Circene 

5. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā, Valsts sekretāra vietniece A.Ļubļina-

Goldmane 

6. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis 

7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs 

no darba devēju puses: 

1.  LDDK prezidents V.Gavrilovs 

2.  LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone 

3.  LDDK viceprezidents J.Biķis 

4.  LDDK viceprezidents I.Strautiņš 

5.  LDDK viceprezidents U.Magonis 

6.  LDDK padomes locekle I.Šure 
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7.  LDDK padomes loceklis M.Nikolājevs 

8.   LDDK padomes loceklis J.Gulbis 

9.  LDDK padomes loceklis J.Naglis 

no arodbiedrību puses: 

1.  LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers 

2.  LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

3.  LBAS priekšsēdētāja vietniece L.Marcinkēviča 

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

5.  LBAS, LSAB prezidente  Z.Semjonova 

6.  LBAS, LSAB I.Kalniņa 

7.  LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,                                               

Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 

A.Muhlinkins 

8.  LBAS, LIZDA priekšsēdētāja  I.Mikiško 

Uzaicinātās personas: 

1. Finanšu ministrija J.Stinka 

2. Finanšu ministrija A.Kaļāne 

3. Finanšu ministrija D.Gulbe 

4. Finanšu ministrija S.Bajāre 

5. LDDK eksperte I.Olafsone 

6. LDDK eksperts P.Leiškalns 

7. LBAS J.Kajaks 

 

Protokolē 

NTSP sekretāre G.Freimane 

Sēdi sāk plkst. 11:10 
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Par 10.maija NTSP sēdes darba kārtības projektu 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt šādu 10.maija NTSP sēdes darba kārtību.  

1. Par atbalstu legālajai nodarbinātībai, nosakot nodokļu atvieglojumus koplīgumos paredzētajām 

sociālajām garantijām.  

2. Darbaspēka nodokļu iespējamās izmaiņas. 

3. Vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes gaita (MK rīkojums). 

4. Par grozījumiem NTSP reglamentā. 

5. NTSP 2011.gada darba pārskats. 

6. Dažādi. (Par NTSP sēžu laika grafiku). 

 

 

1. jautājums 

Par atbalstu legālajai nodarbinātībai, nosakot nodokļu atvieglojumus koplīgumos 

paredzētajām sociālajām garantijām. 

___________________________________________________________ 

Ziņo: E. Baldzēns, J.Kajaks, LBAS 

A.Kaļāne, Finanšu ministrija 

 

LBAS ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.1). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, E.Baldzēns, J.Kajaks, V.Dombrovskis, 

A.Kaļāne, Z.Semjonova, A.Vilks.  

 

Sociālo partneru viedoklis: 

Daba devējiem, kas noslēguši koplīgumu, nepieciešams īpašs valsts atbalsts, jo koplīgums sekmē 

legālo nodarbinātību un samazina ēnu ekonomiku, bet apgrūtina konkurērtspēju.  

Sociālo partneru priekšlikumi:  

1. Finanšu ministrijai kopīgi ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba 

devēju konfederāciju izveidot darba grupu normatīvā regulējuma izmaiņu izstrādei 

legālās nodarbinātības atbalstam, paredzot nodokļu atvieglojumus darba koplīgumos 

ietvertajām sociālajām garantijām; 

2. Darba grupas sagatavotos priekšlikumus iesniegt NTSP līdz 2012.gada 15.augustam. 

 
Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Finanšu ministrijai kopīgi ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba 

devēju konfederāciju izveidot darba grupu priekšlikuma par nodokļu atvieglojumu 

noteikšanu darba koplīgumos ietvertajām sociālajām garantijām izvērtēšanai. 
 

 

2. jautājums 

Darbaspēka nodokļu iespējamās izmaiņas 

_______________________________________________________________________________ 
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Ziņo: J.Stinka, Finanšu ministrija 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.2). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, J.Stinka, L.Menģelsone, I.Circene, 

V.Dombrovskis, A.Vilks, E.Sprūdžs, E.Baldzēns, P.Krīgers, J.Pūce, J.Gulbis, I.Strautiņš, S.Bajāre, 

I.Kalniņa, P.Leiškalns.  

 

LDDK viedoklis: 

1. Nepieciešama virzība uz zemākiem darbaspēka nodokļiem, samazinot IIN līdz 19% no 

2013.gada 1.janvāra, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, mazinātu ēnu ekonomiku, 

vienlaikus, ar atvieglojumu palīdzību prioritāri atbalstot strādājošos ar apgādājamiem; 

2. Jāievieš „veselības maksājums”, saglabājot valdības definēto fiskālo ietvaru 2013.-2015.gadā. 

3. Nepieciešama PVN selektīva samazināšana siltumenerģijai, elektroenerģijai un gāzei. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu par darbaspēka nodokļu iespējamām 

izmaiņām. 

2. Finanšu ministrijai izvērtēt un iesniegt priekšlikumus NTSP par fiskālo efektu sociālo partneru 

priekšlikumiem no 2013.gada 1.janvāra selektīvi samazināt PVN siltumenerģijai, 

elektroenerģijai un gāzei līdz 7%, kā arī samazināt INN līdz 19%, ar nodokļu atvieglojumu 

palīdzību atbalstot strādājošos ar apgādājamiem, vērtējot to paralēli ar obligātās veselības 

apdrošināšanas („veselības nodokļa”) ieviešanu.  

3. Finanšu ministrijai kopā ar Veselības ministriju izvērtēt obligātās veselības apdrošināšanas 

ieviešanas fiskālo efektu, kā arī ietekmi uz pašvaldību budžetu, ja obligāto veselības 

apdrošināšanu ievieš no 2013.gada 1.janvāra un tā stājas spēkā no 2013.gada 1.jūlija.  

4. Jūlija NTSP sēdē izskatīt Veselības ministrijas ziņojumu par obligātās veselības 

apdrošināšanas ieviešanu.  

5. Turpināt diskusiju par izmaiņām nodokļu sistēmā Reformu vadības grupas sēdē un turpmākās 

NTSP sēdēs. 

 

 

3.jautājums 

Vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes gaita  

____________________________________________________________________ 

Ziņo : D.Gulbe, Finanšu ministrija 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ziņojumu par vidēja termiņa valsts budžeta izstrādes 

gaitu.  

2. Nākamās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par vidēja termiņa valsts budžeta saturu, 

prioritātēm, kā arī sagaidāmo ietekmi uz tautsaimniecību laika posmā no 2013.-2015.gadam.  
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4.jautājums 

Par grozījumiem NTSP reglamentā  

____________________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs. 

 

Informācija par NTSP reglamenta grozījumiem un NTSP reglamenta grozījumu projekts pievienoti 

protokolam (pielikums Nr.4, pielikums Nr.5). 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Atbalstīt NTSP reglamenta grozījumu projektu. 

 

 

5.jautājums  

NTSP 2011.gada darba pārskats 
____________________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs. 

 

NTSP 2011.gada darba pārskats un prezentācija pievienoti protokolam (pielikums Nr.6, pielikums 

Nr.7). 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt NTSP 2011.gada darba pārskatu. 

 

 

6.jautājums  

Dažādi. Par NTSP sēžu laika grafiku  

____________________________________________________________________ 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, A.Vilks, S.Bajāre. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Apstiprināt NTSP sēžu laika grafiku, kas paredz, ka NTSP sēdes tiek plānotas 15.jūnijā, 

2.jūlijā, 29.augustā un turpmāko sēžu datumi tiek saskaņoti vēlāk. 

2. NTSP jūlija 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. 12:30. 

 

Sēdi vadīja       V.Gavrilovs 

Protokolēja       G.Freimane 
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Vīzas: 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2012. gada 10.maijā 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2012. gada 10.maijā 

 


