Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sēdes
PROTOKOLS Nr.4
Rīgā, Skolas ielā 28

2015.gada 21.augustā

Sēdi vada: valdības puses pārstāvis – I.Alliks
Piedalās:
No valdības puses:
1. Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) Sociālās apdrošināšanas
departamenta direktore
No darba devēju puses:
2. Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) darba tiesību
eksperts
3. LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
4. LDDK padomes loceklis
5. LDDK pārstāvis
No arodbiedrību puses:
6. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja
vietnieks
7. LBAS, Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja vietnieks (aizvieto
J.Stalidzāni)
8. LBAS eksperte (aizvieto R.Pfeiferi)
9. LBAS, Latvijas Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības
priekšsēdētāja vietnieks
Uzaicinātās personas:
10. Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) valsts sekretāra vietnieks nodokļu,
muitas un grāmatvedības jautājumos
11. FM Nodokļu analīzes departamenta nodokļu politikas stratēģijas nodaļas
vecākā eksperte
12. LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece
13. LM Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte

J.Muižniece
A.Alksnis
P.Leiškalns
J.Kalējs
A.Zorgevics

E.Baldzēns
A.Āboliņš
R.Porniece
A.Muhlinkins

I.Šņucins
A.Vaivade
I.Zvīdriņa
D.Fromholde

Sēdē nepiedalās: A.Dūdiņš, J.Ušpelis, A.Čemme, I.Priževoite, A.Suškins
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente I.Salmane
Sēdi sāk plkst. 09:00
Darba kārtība:
1.jautājums. SDA 2015.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.3 apstiprināšana.
2. jautājums. Par minimālās mēneša darba algas apmēru 2016.gadā.
3. jautājums. Par diferencēto neapliekamo minimumu.
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1. jautājums
SDA 2015.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.3 apstiprināšana
Ziņo: I.Alliks
SDA nolemj: apstiprināt 2015.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.3.

2. jautājums
Par minimālās mēneša darba algas apmēru 2016.gadā
Ziņo: I.Zvīdriņa
Izskatāmā
jautājuma
materiāls
Minimalas_algas_prezentacija_21082015).

pievienots

protokolam

(pielikums

Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Leiškalns, A.Alksnis, E.Baldzēns, J.Kalējs, I.Alliks,
I.Šņucins, A.Muhlinkins.
LDDK viedoklis: minimālās algas jautājums ir pārāk politizēts. Līdz ar minimālās algas
celšanu vienādot zemāk un augstāk kvalificētu darbinieku atalgojumu ir nepareizi, un tas
nemotivēs augstāk atalgotos palikt profesijā. Ejot uz minimālās algas palielināšanu, jānosaka
un jāsaskaņo zemāk un augstāk kvalificētu darbinieku algu proporcija. Ja algas minimums
tiek pacelts darbiniekam ar viszemākās atbildības, kvalifikācijas un intensitātes pakāpi, tad
atbilstoši darbinieks ar augstāku kvalifikāciju, kompetenci un atbildību arī ir pelnījis augstāku
darba samaksu. Tādējādi, nepieciešams, lai, paaugstinot minimālo algu, ekonomiski pamatoti
pieaugtu visa algu skala.
LBAS viedoklis: Vispirms darba atalgojums paaugstināms mediķiem, pedagogiem, kultūras
darbiniekiem, policistiem, ugunsdzēsējiem.
Atbalstāms minimālās darba algas palielinājums līdz 380 euro (ar pieaugumu tuvākajām
algām).
Minimālās algas izmaiņas ir jāskata kontekstā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā
minimuma izmaiņām.
LBAS ir pret minimālās algas „iesaldēšanu”.
LM viedoklis: saglabāt minimālo mēneša darba algu pašreizējā apmērā vai palielināt to līdz
367 euro (procentuāli aptuvenais darba produktivitātes pieaugums visā tautsaimniecībā).
FM priekšlikums: ekonomikas izaugsme jau ir būtiski palēninājusies, un tālākas izaugsmes
perspektīvas apdraud ārējās vides riski (tajā skaitā saspīlētā ģeopolitiskā situācija reģionā un
recesija Krievijā), tādēļ šobrīd darbaspēka izmaksu palielinājums uzņēmējiem, paaugstinot
minimālo mēneša darba algu, nebūtu ekonomiski pamatots. Taču FM atbalsta minimālās
darba algas palielinājumu līdz 380 euro.
SDA nolemj: katrai pusei savs viedoklis.
3. jautājums
Par diferencēto neapliekamo minimumu
Ziņo: I.Šņucins
SDA_protNr4_210815.docx

3

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Muhlinkins, I.Alliks, E.Baldzēns, R.Porniece,
P.Leiškalns.
FM prezentēja informāciju par FM izstrādāto konceptuālo ziņojumu „Priekšlikumi
diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, kompleksi izvērtējot iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojumus un darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu”.
LDDK un LBAS neatbalsta risinājumu par diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu
esošajā redakcijā.
LDDK viedoklis/atzinums pievienots protokolam (pielikums AtzinDNM-2).
LBAS gatavi diskusijas turpināšanai, meklējot cita veida risinājumus (piem., ja diferencētais
neapliekamais minimums mazākajām algām būtu augstāks, esošajām – saglabāts).
LM pauda savu viedokli 2015.gada 2.jūnija atzinumā Nr.A-21-09/61, norādot, ka konceptuāli
atbalsta pieeju par diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu, taču neatbalsta ziņojumā
ietverto risinājuma pirmo variantu, kas paredz ar 2016.gadu ieviest diferencēto iedzīvotāju
ienākumu nodokļa neapliekamo minimumu attiecībā uz darbinieku ienākumu deklarāciju gada
beigās VID elektroniskajā sistēmā un pārmaksātā nodokļa atmaksu nākamā gadā (gados). LM
viedoklis/atzinums pievienots protokolam (pielikums FM_NM_020615).
SDA nolemj: katrai pusei savs viedoklis.

Sēdi slēdz plkst.10:10
Sēdes vadītājs:

I.Alliks

Protokolētājs:

I.Salmane

Saskaņots:
LBAS pārstāvis
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LDDK pārstāvis

