
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes  

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.6              2012.gada 7.decembrī 

 

Sēdi vada 

Darba devēju puses vadītājs                                    Vitālijs Gavrilovs 

Piedalās: 

no valdības puses: 

1. Ministru prezidents V.Dombrovskis 

2. Labklājības ministre I.Viņķele 

3. Finanšu ministrs A.Vilks 

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā, valsts 

sekretāra vietniece 

D.Grūberte 

5. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietniece L.Medina 

6. Ekonomikas ministra vietā, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības 

struktūrpolitikas departamenta direktors 

O.Barānovs 

no darba devēju puses: 

1.   LDDK viceprezidents J.Biķis 

2.  LDDK viceprezidente A.Vīksna 

3.  LDDK viceprezidents M.Bičevskis 

4.  LDDK viceprezidents I.Strautiņš 

5.  LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone 

6.  LDDK padomes locekle J.Kalējs 

7.  LDDK padomes loceklis J.Gulbis 
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no arodbiedrību puses: 

1.  LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers 

2.  LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

3.  LBAS, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja R.Pfeifere 

4.  LBAS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, Dzelzceļa un satiksmes nozares 

arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks 

A.Muhlinkins 

5.  LBAS, LVSADA priekšsēdētāja vietā J.Kajaks 

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

7.  LBAS,LIZDA priekšsēdētājas vietā J.Krastiņš 

Uzaicinātās personas: 

1. Finanšu ministrija N.Sakss 

2. Finanšu ministrija I.Šņucins 

3. Latvijas Banka  I.Rimšēvičs 

4. Labklājības ministrija M.Badovskis 

5. Memoranda padomes deleģētais NVO pārstāvis, Latvijas Juristu 

apvienība 

R.Bunka 

 

Protokolē 

NTSP sekretāre G.Freimane 

Sēdi sāk plkst. 15:10 

 

 

Par NTSP 12.decembra sēdes darba kārtības projektu 

___________________________________________________________ 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, V.Dombrovskis. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt šādu 12.decembra NTSP sēdes darba kārtību.  

1. Par Māstrihtas kritēriju izpildi, eiro ieviešanu un komunikāciju. 

Ziņo: N.Sakss, Finanšu ministrija (sadarbībā ar Latvijas Banku). 

2. Par nodokļu politiku, Nodokļu stratēģijas izpildi un turpmāko virzību.  

Ziņo: I.Šņucins, Finanšu ministrija. 

3. Par Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41. panta grozījumiem (nelegālās nodarbinātības 

definīcijas grozījumiem).  
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Ziņo: M.Badovskis, Labklājības ministrija (sadarbībā ar Tieslietu ministriju). 

 

 

1. jautājums 

Par Māstrihtas kritēriju izpildi, eiro ieviešanu un komunikāciju 

___________________________________________________________ 

Ziņo: N.Sakss, Finanšu ministrija, I.Rimšēvičs, Latvijas Banka 

 

Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas prezentācijas pievienotas protokolam (pielikums Nr.1, 

pielikums Nr.2). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Dombrovskis, V.Gavrilovs, P.Krīgers, L.Menģelsone, 

I.Rimšēvičs, A.Vilks, J.Biķis, M.Bičevskis, E.Baldzēns, A.Muhlinkins, J.Bunka. 

 

LBAS viedoklis: 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība savulaik NTSP sēdē (07.01.2010.) valdībai un darba 

devējiem uzsvēra, ka arodbiedrības eiro ieviešanu Latvijā skata no nacionālo interešu prioritātes 

viedokļa, un atzīmēja, ka neesam gatavi to ieviest par jebkuru cenu, ka mūs interesē iespējamie 

ieguvumi un riski, zaudējumi! 

Diemžēl situācija vairāku gadu laikā nav būtiski mainījusies, un LBAS Padome, š.g. 30.novembrī, 

skatot jautājumu par Latvijas iespējamo pievienošanos eirozonai, konstatēja, ka valdība pavirši un 

nepietiekami ir skaidrojusi Latvijas iedzīvotājiem nepieciešamību tieši ar 2014.gada 1.janvāri 

pievienoties vienotajai eirozonai. Arodbiedrību biedri uzsvēra, ka nav skaidrs, vai būs jūtama eiro 

pozitīvā ietekme uz tautsaimniecības attīstību kopumā, kā tas ietekmēs jaunu darba vietu rašanos, 

darba algu līmeņa paaugstināšanos, sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa pieaugumu.       

Diemžēl valdība skaidrojumos iet vieglāko ceļu, pārsvarā tiek analizēti iespējamie 

ieguvumi, bet netiek nopietni vērtēti reālie riski un potenciālie zaudējumi. Tajā laikā iedzīvotāji 

tiek mierināti ar otršķirīgām lietām – būs iespējams vieglāk ceļot, mainīt valūtu. 

Aicinām valdību un Latvijas Banku NTSP sēdē 7.decembrī sniegt argumentētas atbildes uz 

šādiem jautājumiem: 

1. Kā un kad Eiropas Savienība panāks, ka citas, īpaši tautsaimnieciski nozīmīgākās eirozonas 

valstis, pašas ievēros Māstrihtas kritērijus? Vai kritēriji un attieksme pret dažādām valstīm 

nebūs dažāda, tāpat kā par hektārmaksājumiem zemniekiem? Kā Latvijas valdība kontrolēs šos 

procesus? 

2. Kāda būs Latvijas valdības nostāja par eiro un lata maiņas kursu: vai tam jābūt nemainīgam - 

1% svārstību koridora ietvaros, vai piekritīsim tam, ko 2013.gadā jūlijā mums atvēlēs citas 

eirozonas valstis?  

3. Kāda būs Latvijas valdības nostāja kārtējā parāda norakstīšanā eirozonas valstīm un kādas būs 

Latvijas iespējas ietekmēt lēmuma pieņemšanu? Kādas papildu saistības un izpildes problēmas 

Latvija uzņemas?  

4. Kā Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību ietekmēs dziļāka integrācija ekonomiski spēcīgākā 

eirozonā?  

5. Kādus 5 galvenos ieguvumus un 5 būtiskākos riskus valdība redz Latvijas dalībā eirozonā?  

6. Vai pēc kārtējās parādu norakstīšanas Grieķijai, Latvijas valdība neplāno pamatoti prasīt arī 

mums starptautiskā aizdevuma procentu maksājumu samazinājumu un atdošanas termiņa 

pagarinājumu? 
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V.Dombrovskis, I.Rimšēvičs, A.Vilks sniedz atbildes uz LBAS jautājumiem. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas sniegto informāciju. 

2. Pieņemt zināšanai, ka pāreja no LVL uz eiro 2014.gadā notiks pēc Latvijas Bankas pašreizējā 

kursa. 

3. Turpināt virzību uz eiro ieviešanu 2014.gada 1.janvārī. 

4. Komunikācijā par eiro ieviešanu runāt par svarīgākajiem tautsaimniecības ieguvumiem, lai 

uzņēmēji un darba ņēmēji izprastu ieguvumus no dalības eirozonā, kā arī izmaksas. 

 

 

2. jautājums 

Par nodokļu politiku, Nodokļu stratēģijas izpildi un turpmāko virzību 

______________________________________________________________ 

Ziņo: I.Šņucins, Finanšu ministrija 

 

Ziņojumu prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

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

O.Barānovs, R.Pfeifere, L.Menģelsone. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju. 

2. Sociālā taisnīguma veicināšanai Latvijas nodokļu politikā, konkurētspējas un jaunu darba vietu 

radīšanai, NTSP vienojas par tālāku nodokļu politikas pasākumu izstrādi Finanšu ministrijas 

vadībā, kas  plānojama 2014.- 2016.gada periodam, iepriekš veicot fiskālās ietekmes 

aprēķinus. 
3. Rekomendēt Finanšu ministra vadībā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un Tautsaimniecības padomi 

sagatavot priekšlikumus nodokļu politikas pilnveidošanai, kuri jāiestrādā 2014.-2016.gada budžeta 

ietvara likumā: 

3.1. rekomendēt saglabāt valdības mērķi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli no 25% uz 20%; 

3.2. rekomendēt ieviest papildus stimulus uzņēmumu ienākumu nodoklim, atbrīvojot no tā visas 

investīcijas, it īpaši inovāciju un zinātnes jomā (fiskālās telpas ietvaros), t.sk.: 

3.2.1. nosakot, ka uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķinam pētniecības un attīstības izmaksas 

tiek norakstītas trīskāršā apmērā; 

3.2.2. turpināt piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ar koeficientu 1,5 arī 2014. 

gadā iegādātām jaunām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām; 

3.2.3. saglabāt uzņēmumu ienākumu nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros 

veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un paplašināt tās piemērošanas 

nosacījumus, pārskatot nozaru sarakstu. 

3.3. rekomendēt iespēju robežās fiskālās telpas ieguvumus novirzīt neapliekamā minimuma 

paaugstināšanai un citu nabadzības samazināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā – ieteikt 

paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļi neapliekamo minimumu līdz 90 LVL mēnesī, sākot 

no 2014.gada 1.janvāra, to saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību. 

4. Konkurētspējas veicināšanai būtiski samazināt uzņēmējiem patērējamo laiku nodokļu saistību izpildei, 

kā arī turpināt ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumus, īpaši monitorējot kontrabandas līmeņa 

dinamiku. Ieteikt valdībai progresu šajos jautājumos vērtēt ne retāk kā reizi ceturksnī.  
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5. Rekomendēt piešķirt atvieglojumus iedzīvotāju ienākumu nodokļa veidā tiem uzņēmumiem, 

kuri noslēguši darba koplīgumus.  

 

 

3. jautājums 

Par Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41. panta grozījumiem (nelegālās nodarbinātības 

definīcijas grozījumiem) 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: M.Badovskis, Labklājības ministrija (sadarbībā ar Tieslietu ministriju) 

 

Ziņojumu prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Gavrilovs, J.Gulbis, M.Badovskis, V.Dombrovskis, 

I.Viņķele, L.Menģelsone, J.Stalidzāne, P.Krīgers, M.Bičevskis, L.Medina. 

 

LDDK viedoklis: 

Aicināt Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju virzīt Ministru kabinetā grozījumus Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.pantā, nosakot, ka administratīvais sods tiek piemērots 

gadījumos, kad persona tiek nodarbināta bez rakstveidā noslēgta darba līguma un šī persona nav 

reģistrēta VID kā darba ņēmējs, vai persona tiek nodarbināta ar rakstveidā noslēgtu darba līgumu, 

bet nav reģistrēta VID kā darba ņēmējs. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Aicināt Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2012.gada decembra beigām sagatavot 

Administratīvā pārkāpuma kodeksa 41. panta grozījumus, izvērtējot 2012.gada NTSP sēdē 

izskanējušos un Saeimas Juridiskās komisijas viedokļus. 

2. 2013.gada pirmās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut Labklājības ministrijas un Tieslietu 

ministrijas progresa ziņojumu par minēto jautājumu. 

 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.  

Sēdi slēdz plkst. 16.45 

 

Sēdi vadīja                                                                                          V.Gavrilovs 

 

Protokolēja        G.Freimane 

 

Vīzas: 
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P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2012. gada 7.decembrī 

V.Dombrovskis 

Ministru prezidents 

Valdības puses vadītājs 

2012. gada 7.decembrī 

 


