
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.1              2012.gada 24.februārī 

 

Sēdi vada 

Arodbiedrību puses vadītājs                                    Pēteris Krīgers 

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministre I.Viņķele 

3. Finanšu ministrs A.Vilks 

4. Ekonomikas ministra vietā O.Barānovs 

5. Veselības ministre I.Circene 

6. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā,  

valsts sekretāra vietniece 

A.Ļubļina-

Goldmane 

7. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā A.Rācene-

Krūmiņa 

no darba devēju puses: 

1.  LDDK prezidents V.Gavrilovs 

2.  LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone 

3.  LDDK padomes loceklis M.Bičevskis 

4.  LDDK padomes loceklis G.Strautmanis 

5.  LDDK viceprezidents J.Biķis 

6.   LDDK padomes loceklis A.Zorgevics 
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7.  LDDK padomes loceklis I.Strautiņš 

no arodbiedrību puses: 

1.  LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

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

3.  LBAS, LSAB prezidente  Z.Semjonova 

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, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris 

7.  LBAS, LIZDA priekšsēdētāja  I.Mikiško 

8.  LBAS, LCA vadītāja J.Servuta vietā J.Gužāns 

Uzaicinātās personas: 

1. Pārresoru koordinācijas centrs V.Vesperis 

2. Ministru prezidenta padomniece B.Sējāne 

3. Labklājības ministrija J.Muižniece 

4. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs A.Teikmanis 

5. Izglītības un zinātnes ministrija I.Štāle 

6. LDDK eksperte I.Olafsone 

7. LDDK eksperts P.Leiškalns 

8. LDDK eksperte D.E.Sīle 

Protokolē 

NTSP sekretāre G.Freimane 

Sēdi sāk plkst. 15:05 

 

Par NTSP 24.februāra sēdes darba kārtības projektu 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 
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Apstiprināt šādu 24.novembra NTSP sēdes darba kārtību.  

1. Informācija par Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas gaitu un prioritātēm. 

2. Par rīkojuma projektu „Grozījumi Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti 

ilgtermiņā”. Par rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā 

Nr.674 „Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā””. 

3. Par Latvijas nacionālo pozīciju saskaņošanas kārtību. 

4. NTSP 2011.gada darba pārskats. 

5. Dažādi. 

 

 

1. jautājums 

Informācija par Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas gaitu un prioritātēm 

___________________________________________________________ 

Ziņo: V.Vesperis, Pārresoru koordinācijas centrs 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis, V.Keris, 

L.Menģelsone, E.Baldzēns. 

 

LDDK viedoklis: 

LDDK pēc būtības atbalsta izvirzītās Nacionālā attīstības plāna (NAP) prioritātes, vienlaicīgi 

norādot, ka nepieciešams fokusēties uz tautsaimniecības attīstības un labklājības mērķiem.  

 

LBAS viedoklis: 

NAP prioritātēs jāīsteno sociāla un teritoriāla kohēzija, lai novērstu sabiedrības polarizāciju un 

nodrošinātu sociālo mieru. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna sagatavošanas gaitu un 

prioritātēm.  

2. Sociālajiem partneriem sniegt viedokli par Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto 

Prioritāšu pamatziņojumu NAP izstrādes Vadības grupas 5.marta sēdē. 

 

 

2. jautājums 

Par rīkojuma projektu „Grozījumi Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti 

ilgtermiņā”. Par rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā 

Nr.674 „Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā””. 

___________________________________________________________ 

Ziņo J.Muižniece 

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam. 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Krīgers, E.Baldzēns, I.Viņķele, V.Keris, A.Muhlinkins, 

V.Dombrovskis, P.Leiškalns, I.Mikiško, J.Stalidzāne, V.Gavrilovs, L.Menģelsone.  
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Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība neatbalsta sēdē apspriestos normatīvo dokumentu projektus. 

Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta sēdē apspriestos normatīvo dokumentu projektus; 

iebilst pret minimālā darba stāža paaugstināšanu. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas ziņojumu par rīkojuma projektu „Grozījumi 

Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā” un par rīkojuma 

projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 „Par 

Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā””. 

2. Turpināt diskusijas par protokola lemjošās daļas 1.punktā minētajiem normatīvo dokumentu 

projektiem nākamajā NTSP sēdē vai NTSP Sociālās drošības apakšpadomē un Darba lietu 

trīspusējās sadarbības padomē, vienlaikus izvērtējot nodarbinātības, emigrācijas, veselības 

aprūpes, izglītības, demogrāfiskos aspektus, kā arī pašvaldību piekritībā esošos jautājumus.  

3. Turpināt diskusijas par izdienas pensijām dzelzceļa, aviācijas, jūrniecības un izglītības nozarēs 

strādājošajiem. 

 

 

3.jautājums 

Par Latvijas nacionālo pozīciju saskaņošanas kārtību 

____________________________________________________________________ 

Ziņo A.Teikmanis, Ārlietu ministrija 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Keris, D.E.Sīle, V.Gavrilovs, L.Menģelsone 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Ārlietu ministrijai kā atbildīgajai valsts institūcijai par valsts pozīciju izstrādi un informācijas 

apriti Eiropas Savienības jautājumos: 

1.1. Nodrošināt labās prakses apmaiņu starp nozaru ministrijām par sociālo partneru līdzdalības 

nodrošināšanu nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādē; 

1.2. Izstrādāt normatīvu regulējumu sociālo partneru iesaistes nacionālo pozīciju Eiropas 

Savienības jautājumos izstrādes nodrošināšanā ierobežotas pieejamības informācijas gadījumos.  

2. Ārlietu ministrijai izstrādāt vadlīnijas sociālo partneru iesaistei nacionālo pozīciju izstrādē 

Eiropas Savienības jautājumos.  

 

 

4.jautājums 

NTSP 2011.gada darba pārskats 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo NTSP sēdi. 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.  

Sēdi slēdz plkst. 17:20. 
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Sēdi vadīja       P.Krīgers 

 

Protokolēja       G.Freimane 

 

Vīzas: 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2012. gada 24.februārī 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2012. gada 24.februārī 

 


