Apvienotās Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes,
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sabiedriskās drošības apakšpadomes
un nozares arodbiedrību pārstāvju sēdes
Protokols
2016.gada 27.jūlijā
(Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2)
Sēdi vada:
Rihards Kozlovskis – Padomes priekšsēdētājs, iekšlietu ministrs
Sēdē piedalās:
Ingūna Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniece
Andris Alksnis - Latvijas darba devēju konfederācijas darba tiesību eksperts
Armands Augustāns – Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētājs
Oskars Āboliņš – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks
Edvīns Baldzēns - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja
vietnieks
Sandis Blumbergs – Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo
aktu izstrādes nodaļas vadītājs
Rihards Bunka – Latvijas Juristu apvienības un MK/NVO memoranda
padomes pārstāvis
Renāte Fila – Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece
Normunds Garbars – Valsts robežsardzes priekšnieks
Aija Gargurne - Rīgas pašvaldība policijas arodbiedrības pārstāve
Aleksandrs Gulbis - VUGD Cēsu daļas arodorganizācijas priekšsēdētājs
Daiga Holma – ministra padomniece
Leonīds Jefremovs – biedrības “Prison Fellowship Latvija” pārstāvis
Edvīns Krieviņš – Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku
arodbiedrības “LAKRS” jurists
Ints Ķuzis – Valsts policijas priekšnieks
Jurijs Nikoļenko – Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta
Politikas plānošanas nodaļas vadītājs
Inese Olafsone - Latvijas darba devēju konfederācijas finanšu eksperte
Ilze Pētersone-Godmane – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre
Kristīne Pūre - Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļas
Aleksejs Rosļikovs – Apsardzes darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs
Gunta Skrebele – Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Artūrs Sņegovičs – ministra biroja vadītājs
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Arkādijs Suškins - Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis, Cēsu
Uzņēmēju kluba prezidents
Agris Sūna – Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības prezidents
Tatjana Trocka - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Finanšu vadības dienesta
priekšniece
Larisa Tumaņana – Iekšlietu ministrijas Finanšu un vadības departamenta
vadītāja
Gaidis Andrejs Zeibots – Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis
Protokolē:
Ginta Prūse - Padomes sekretāre, Nozares politikas departamenta Politikas
izstrādes nodaļas vecākā referente

Sēdi sāk plkst. 11:00
Tiek veikts sēdes audioieraksts

Sēdes darba kārtība:
1. Informatīvā ziņojuma "Par dienesta pienākumu izpildes laika organizēšanu
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījumu vietu pārvaldē"
izskatīšana.
2. Dažādi.
Sēdes norise:
R.Kozlovskis atklāj Apvienotās Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes,
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Sabiedriskās drošības
apakšpadomes un nozares arodbiedrību pārstāvju (turpmāk – Padome) sēdi.
Nolemts: tiek atbalstīta piedāvātā darba kārtība.
1. Informatīvā ziņojuma "Par dienesta pienākumu izpildes laika
organizēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījumu
vietu pārvaldē" izskatīšana
(R.Kozlovskis – IeM)
Ministrs prezentē informatīvo ziņojumu, kas steidzamības kārtībā
2016.gada 2.augustā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā. Ziņojums ir
sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par Augstākās tiesas Administratīvo
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lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumu lietā Nr.A420535212, un, lai
Ministru kabinets pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību attiecībā uz
kompensācijas piešķiršanu dienesta izpildes laika pārtraukumiem, kuros ir bijis
noteikts ierobežojums atstāt dienesta vietu, bet kas netika ieskaitīti dienesta
izpildes laikā un netika apmaksāti. Ministru kabinetā tiks iesniegts rīkojuma
projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, nosakot, ka papildu piešķiramais
finansējums virsstundu darba samaksas kompensācijas izdevumu segšanai
nepārsniedz 22 167 150 euro.
[Informatīvā ziņojuma projektu un tā pielikumus skatīt protokola pielikumā]
A.Sūna vērš uzmanību uz jautājumu par darba nespējas lapu un atvaļinājuma
pabalstu pārrēķināšanu, jo informatīvajā ziņojumā uzrādītajos finanšu aprēķinos
aprēķini par darba nespējas lapām un pabalstiem nav ietverti.
A.Gulbis norāda, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk –
VUGD) ir veicis grozījumus iekšējos noteikumos, izslēdzot “maiņas
pieņemšanu un nodošanu”, vienlaikus vērš uzmanību, ka tas var būt arī par
pamatu jaunai tiesvedībai.
R.Bunka informē, ka š.g. 9.augustā tiek plānota Nevalstisko organizāciju
apspriede ar darba ņēmējiem un valdības puses pārstāvjiem par valsts budžeta
veidošanu. Norāda, ka, izvērtējot informatīvo ziņojumu, tika konstatēts, ka
ziņojumā no Valsts policijas puses nav iekļautas vairākas darbinieku kategorijas.
Ir nepieciešams apzināt šo darbinieku loku.
R.Kozlovskis norāda, ka ar iekšlietu ministra 2016.gada 1.marta rīkojumu
Nr.1-12/440 izveidotajai darba grupai būtu jāturpina darbs pie pilnvērtīgākas
dienesta pienākumu izpildes laika organizēšanas un jānovērš situācijas, kad šādi
gadījumi nonāk līdz tiesai. Gadījumā, ja valdība nolems nepieciešamo
finansējumu nepiešķirt, finanšu līdzekļi būs jāmeklē iekšlietu nozares budžeta
ietvaros. Tādā gadījumā būs jāpārskata izdienu pensiju un citi jautājumi. Jāņem
vērā, ka pastāv divi kompensācijas varianti, proti, materiālais un atpūtas laiks
atbilstoši likumdošanai.
A.Augustāns informē, ka Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība konceptuāli
atbalsta informatīvo ziņojumu un ir gatava sniegt atbalstu Iekšlietu ministrijai
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē, kur tiks lemts par papildu
piešķiramo finansējumu virsstundu darba samaksas kompensācijas izdevumu
segšanai.
E.Baldzēns informē, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība arī konceptuāli
atbalsta Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu. Norāda, ka darba
grupā risinātos jautājumus ar laiku ir jāsakārto.
A.Sūna aicina Iekšlietu ministriju un dienestus pievērsties jautājumam par darbu
“svētku dienās”.
R.Kozlovskis norāda, ka visi aspekti, kas skar darba laika organizāciju turpmāk,
tiek un tiks skatīti darba grupā, kur katra pušu piedāvātā ideja, iniciatīva vai
viedoklis tiks vērtēts un ņemts vērā.
A.Alksnis informē, ka Latvijas darba devēju konfederācija plāno atbalstīt
Iekšlietu ministrijas pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
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budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 22 167
150 euro apmērā un izsaka aicinājumu arodbiedrībām būt samērīgām savās
prasībās.
E.Krieviņš vērš uzmanību uz jautājumu par individuālajiem iesniegumiem,
norādot, ka noilgums var kaitēt darbinieku interesēm.
R.Kozlovskis norāda, ka, ja valdība atbalstīs naudas piešķiršanu, Iekšlietu
ministrijas dienesti skatīs individuāli katru gadījumu par kompensācijas
izmaksu.
A.Augustāns informē, ka Valsts robežsardze ir izdevusi normatīvo aktu, kurš
nosaka, kā dienests veiks aprēķinus dienestā esošajām amatpersonām sākot no
2016.gada 16.jūnija.
A.Suškins izsaka priekšlikumu Sociālās drošības apakšpadomei kopā ar
Sabiedriskās drošības apakšpadomi rīkot kopīgu sēdi, lai risinātu jautājumu par
izdienas pensijām.
R.Kozlovskis norāda, ka sākotnēji noskaidros Labklājības ministrijā, vai šis
jautājums ir dienas kārtībā.
A.Sūna ierosina pēc 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdes organizēt
Sabiedriskās drošības apakšpadomes sēdi, uzaicinot Tieslietu ministrijas
pārstāvi, jo Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir vairāk problēmu nekā Valsts policijā.
Jautājumu no padomes locekļiem nav.
R.Kozlovskis izsaka lūgumu klātesošajiem atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto
Informatīvo ziņojumu 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē. Ierosina
turpināt sanāksmi, izskatot darba kārtības otro jautājumu – dažādi.
2. Dažādi

R.Bunka informē, ka biedrība “Latvijas juristu apvienība” iesniegusi Ministru
prezidentam informatīvu ziņojumu, par to, ka ir nepieciešams atdalīt no
krimināltiesiskā regulējuma minimālās algas jēdzienu.
E.Baldzēns izsaka ierosinājumu iekšlietu ministram piedalīties Nacionālās
trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās drošības apakšpadomes sēdēs.
R.Kozlovskis neiebilst izteiktajam piedāvājumam.
Sēdi slēdz: plkst. 11:55
Nolemts:
1. Atbalstīt Informatīvo ziņojumu “Par dienesta pienākumu izpildes laika
organizēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu
pārvaldē”, kā arī iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”, nosakot, ka papildu piešķiramais
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finansējums virsstundu darba samaksas kompensācijas izdevumu segšanai
nepārsniedz 22 167 150 euro.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumu
iekšlietu ministram piedalīties Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sabiedriskās drošības apakšpadomes sēdēs.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas darba devēju konfederācijas priekšlikumu
Sociālās drošības apakšpadomei kopā ar Sabiedriskās drošības
apakšpadomi rīkot kopīgu sēdi, lai risinātu jautājumu par izdienas
pensijām.
Protokola pielikumā:
Informatīvā ziņojuma projekts "Par dienesta pienākumu izpildes laika
organizēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījumu
vietu pārvaldē" kopā ar pielikumiem pavisam uz 10 lapām.

Sēdes vadītājs:

Protokolēja:

R.Kozlovskis

G.Prūse

