
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes  

sēdes protokols 

Rīgā                                                              Nr.1              2014.gada 28.februārī 

Sēdi vada 

 

Valdības puses vadītājs              Laimdota Straujuma 

 

Piedalās: 

 

no valdības puses: 

 

1. Ministru prezidente L.Straujuma 

2. Labklājības ministrs U.Augulis 

3. Finanšu ministrs A.Vilks 

4. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā  I.Kalniņš 

5. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, 

valsts sekretāra vietnieks 

A.Liepiņš 

6.  Veselības ministre I.Circene 

7. 

8. 

Izglītības un zinātnes ministre 

Satiksmes ministrs 

I.Druviete 

A.Matīss 

no darba devēju puses: 

1. LDDK prezidents V.Gavrilovs 

2. LDDK viceprezidente A.Vīksna 

3. LDDK viceprezidents M.Bičevskis 

4. LDDK viceprezidents J.Biķis 

5. LDDK ģenerāldirektore L.Menģelsone 

6. LDDK padomes locekle U.Magonis 

7. LDDK padomes loceklis J.Gulbis 

     8. LDDK padomes loceklis J.Naglis 

 9.  LDDK padomes loceklis 

 

I.Strautiņš 

 

 

no arodbiedrību puses: 

 

1.  LBAS priekšsēdētājs P.Krīgers 
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2.  LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns 

3.  LBAS, Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja 

vietnieks 

A.Muhlinkins 

4.  LBAS J.Kalniņš 

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

6.  LBAS,LIZDA priekšsēdētāja I.Mikiško 

7.  LBAS, LSAB prezidente Z.Semjonova 

8.  LBAS, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris 

Uzaicinātās personas: 

1. Finanšu ministrija V.Grīnfelde 

2. Labklājības ministrija  I.Alliks 

3. Finanšu ministrija 

 

A.Čemme 

 4. Izglītības un zinātnes ministrija I.Stūre 

5. Labklājības ministrija 

 

I.Vjakse 

6. Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariāts K.Pommere 

7. Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariāts L.Romele 

8. Ārlietu ministrija J.Bērziņš 

9. Ārlietu ministrija I.Vojevodska 

10. Iekšlietu ministrija A.Jurševics 

11. VARAM I.Ivaščenko 

12. LBAS S.Lorence 

13. LDDK J.Ūlis 

14. LDDK I.Stepiņa 

15. LDDK P.Leiškalns 

16. LDDK I.Kiukucāne 

17. LDDK I.Šure 

18. LDDK 

 

 

 

 

J.Binde 

19. Labklājības ministrija I.Tāre 

20. Latvijas Juristu apvienība, NVO un Ministru kabineta sadarbības 

memoranda īstenošanas padomes pārstāvis 

R.Bunka 

21. LTRK 

 

K.Zariņa 

22. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre S.Liepiņa 

 

Protokolē 

NTSP sekretāre          G.Freimane 

Sēdi sāk plkst. 14:05 

 

 

Par NTSP sēdes darba kārtības projektu 

___________________________________________________________ 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: Ministru prezidente L.Straujuma 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt šādu NTSP sēdes darba kārtību: 
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1. Par Valdības izvirzītām darbības prioritātēm 2014.gadā 

2. Gatavošanās augstākā līmeņa trīspusējai sociālajai sanāksmei par izaugsmi un 

nodarbinātību 2014.gada 20.martā Briselē 

J.Bērziņš, Ārlietu ministrijas Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas 

sagatavošanas nodaļas vadītājs 

I.Tāre, Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas 

departamenta direktore 

3. Latvijas interešu pārstāvība un sadarbība ar sociālajiem partneriem ES 

jautājumos, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē 

Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta 

Prezidentūras programmas plānošanas departamenta vadītāja K.Pommere 

4. Koncepcija par izdienas pensijām 

Ziņo Labklājības ministrs U.Augulis 

5. PINTSA nolikuma grozījumu apstiprināšana 

Ziņo: PINTSA pārstāvis 

6. NTSP sēžu grafiks 2014.gadā 

Ziņo: NTSP sekretāre G.Freimane 
 

 

1. jautājums 

Par Valdības izvirzītām darbības prioritātēm 2014.gadā  

un Valdības rīcības plāna projektu 

___________________________________________________________ 

Ziņo: Ministru prezidente L.Straujuma 

 

 

Valdības rīcības plāna projekts kā sēdes materiāls pievienots protokolam (pielikums Nr.1 un Nr.2). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Krīgers, V.Keris, V.Gavrilovs, I.Mikiško, J.Gulbis, 

M.Bičevskis, I.Druviete, L.Meņģelsone, E.Baldzēns, U.Augulis. 

 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Valdības puses sniegto informāciju un sociālo partneru 

priekšlikumus par Valdības rīcības plāna projektu un Valdības izvirzītām darbības 

prioritātēm 2014.gadā.  

2. Sociālajiem partneriem līdz š.g. 11.martam iesniegt Ministru prezidentam un 

Pārresoru koordinācijas centram (e-pasts pkc@pkc.mk.gov.lv) savstarpēji un ar 

atbildīgo nozares ministriju saskaņotus priekšlikumus Valdības rīcības plāna 

projektam, nedublējot jau iekļautos pasākumus. 

3. NTSP sekretariātam informēt NTSP apakšpadomju sekretariātus un nozaru 

ministrijas par NTSP lēmuma 1.punktu. 

mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
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4. Pārresoru koordinācijas centram līdz š.g. 3.martam nosūtīt NTSP sekretariātam 

izplatīšanai sociālajiem partneriem pēc ministriju priekšlikumiem aktualizēto 

Valdības rīcības plāna projektu.  

5. Pēc Valdības rīcības plāna apstiprināšanas izskatīt sociālo partneru iesniegtos 

priekšlikumus Valdības rīcības plānam NTSP apakšpadomju sēdēs atbilstoši NTSP 

apakšpadomju darbības virzieniem. 

6. Precizēt Valdības izvirzītās darbības prioritātes 2014. gadā 11.pasākuma redakciju, 

svītrojot vārdus „Veselības aizsardzības nozares gatavību”. 

 

 

2. jautājums 

Gatavošanās augstākā līmeņa trīspusējai sociālajai sanāksmei par izaugsmi un 

nodarbinātību 2014.gada 20.martā Briselē 

___________________________________________________________ 

Ziņo: J.Bērziņš, Ārlietu ministrija; I.Tāre, Labklājības ministrija 

 

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

U.Augulis. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Kopumā atbalstīt Ārlietu ministrijas un Labklājības ministrijas ziņojumu par gatavošanos 

augstākā līmeņa trīspusējai sociālajai sanāksmei par izaugsmi un nodarbinātību 2014.gada 

20.martā Briselē. 

2. Kā Latvijas valdības un sociālo partneru vēstījumus augstākā līmeņa trīspusējā sociālajā 

sanāksmē par izaugsmi un nodarbinātību (TSS) 20.03.2014 Briselē rekomendēt:  

2.1.darbvietu radīšana un atbilstoša darba samaksa ir veids kā vairot nodarbinātību un mazināt 

sociālo atstumtību un nabadzību ES dalībvalstīs;  

2.2.darba vietu galvenais un ilgtspējīgais avots ir sekmīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbība;  

2.3.Sekmīgai un konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai ir nepieciešama: 

a. Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un administratīvo šķēršļu, tai skaitā regulēšanas 

ietekmes mazināšana nacionālā un ES līmenī;  

b. Darbaspēka nodokļu mazināšana un ēnu ekonomikas apkarošana;  

c. Profesionālās izglītības uzlabošana, it īpaši ES Jauniešu garantijas īstenošana 

sadarbībā ar darba devējiem, ieviešot pasākumus, kas paredzētu prakses iespēju 

nodrošināšanu pie darba devēja, karjeras izglītību un atbalstu turpmākajai izglītībai; 

d. Sadarbība starp augstskolām  un uzņēmējiem, saistot augstāko izglītību ar darba 

tirgu, sadarbībā ar darba devējiem nosakot prioritāros virzienus zinātnē 

fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai un ES fondu programmu īstenošana; 

e. Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide kā stimuls privātā sektora ieguldījumu 

veicināšanai izpētē un attīstībā; 

3. Precizēt Latvijas valdības un sociālo partneru vēstījumus augstākā līmeņa trīspusējā 

sociālajā sanāksmē par izaugsmi un nodarbinātību (TSS) 20.03.2014 Briselē tikšanās laikā 

Labklājības ministrijā 11.03.2014. 

 

3. jautājums 



 5 

Latvijas interešu pārstāvība un sadarbība ar sociālajiem partneriem ES jautājumos, 

gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: K.Pommere, Latvijas Prezidentūras ES Padomē sekretariāts  

 

Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (pielikums Nr.3). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: J.Gulbis, L.Straujuma, L. Meņģelsone, V.Gavrilovs, 

E.Baldzēns, P.Krīgers, A.Muhlinkins, J.Bērziņš 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

1. Rekomendēt par Latvijas prezidentūras ES padomē 2015.gadā prioritāti izvirzīt:  

a. Sekmīgu, konkurētspējīgu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību kā pamatu 

kvalitatīvām darbavietām;  

b. Sabiedrisko pakalpojumu attīstību un šo pakalpojumu pieejamības sekmēšanu; 

c. Konverģenci starp mazāk attīstītām un vairāk attīstītām ES valstīm un reģioniem;  

d. Uzņēmējdarbības vides un investoru aizsardzības uzlabošanu ārpus ES robežām;  

2. Rekomendēt Latvijas prezidentūras ES padomē laikā 2015.gadā:  

a. Veidot ienākošo vizīšu un tikšanās ar sociālajiem partneriem kalendāru  

2015.gadam; 

b. Veidot stratēģisku sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem Latvijas preču un 

pakalpojumu popularizēšanā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2015.gadā; 

c. Īstenot sadarbību ar sociālajiem partneriem nozaru, nacionālā un ES līmenī.  

3. Nākošās NTSP sēdes darba kārtībā iekļaut priekšlikumu par NTSP ES un starptautisko 

jautājumu apakšpadomes izveidi un tās lomu ES lietu koordinācijas sistēmas saskaņotas 

funkcionēšanas nodrošināšanā. 

 

 

4. jautājums 

Koncepcija par izdienas pensijām 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: Labklājības ministrs U.Augulis 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: V.Keris, A.Matīss, I. Circene, A.Muhlinkins.  

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Pieņemt zināšanai un rīcībai Labklājības ministrijas sniegto ziņojumu par nepieciešamību 

pārstrādāt un izskatīt NTSP Sociālās drošības apakšpadomē koncepciju par izdienas pensijām, 

izvērtējot izdienas pensiju saņēmēju loku un ietverot priekšlikumus atsevišķās jomās nodarbināto 

personu izdienas pensiju aizstāšanai. 

 

 

5. jautājums 

PINTSA nolikuma grozījumu apstiprināšana 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: PINTSA sekretariāts 
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LM vēstule, un PINTSA nolikuma projekts pievienots protokolam (pielikums Nr.4). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Straujuma. 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt PINTSA nolikuma grozījumus. 

 

 

6.jautājums 

NTSP sēžu grafiks 2014.gadā 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: NTSP sekretāre G.Freimane 

 

NTSP sēžu grafiks pievienots protokolam (pielikums Nr.5). 

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Straujuma 

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj: 

Apstiprināt NTSP sēžu grafiku. 

 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.  

Sēdi slēdz plkst. 15.20 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                           L.Straujuma 

 

Protokolēja         G.Freimane 

Vīzas: 

 

 

V.Gavrilovs 

LDDK prezidents 

Darba devēju puses vadītājs 

2014. gada 28.februārī 

 

P.Krīgers 

LBAS priekšsēdētājs 

Arodbiedrību puses vadītājs 

2014. gada 28.februārī 
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