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

2016.gada 25.augustā

Sēdi vada: valdības puses pārstāvis – Labklājības ministrijas (LM)
valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Piedalās:
No valdības puses:
1. LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore
2. LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts

J.Muižniece
A.Dūdiņš

No darba devēju puses:
3. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālo lietu un sociālās
drošības eksperts
4. LDDK darba tiesību eksperts

P.Leiškalns
A.Alksnis

No arodbiedrību puses:
5. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja
vietnieks
6. LBAS, LIA priekšsēdētāja
7. LBAS, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības speciāliste
sociāli ekonomiskajos jautājumos

Uzaicinātās personas:
8. LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece

E.Baldzēns
R.Pfeifere
I.Priževoite

L.Liepa

Sēdē nepiedalās: L.Neiders, A.Čemme, A.Muhlinkins, A.Āboliņš, A.Suškins, J.Kalējs,
A.Zorgevics.
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente I.Salmane.
Sēdi sāk plkst. 13:00
Darba kārtības jautājumi:
1. Grozījumi likumos, kas iekļaujami valsts budžeta 2017.gadam pavadošo
likumprojektu paketē:
-

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.
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Grozījumi Ministru kabineta noteikumos:
- Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643
"Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu".
- Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.111 "Adopcijas
kārtība".
- Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534
"Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi".
2. Grozījumi likumos, kas iekļaujami valsts budžeta 2017.gadam pavadošo
likumprojektu paketē:
- Grozījumi likumā "Par valsts pensijām".
- Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu".
- Grozījumi likumā "Par obligāto apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
- Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

1. jautājums.
Grozījumi likumos un Ministru kabineta noteikumos.
Ziņo: L.Liepa.
SDA nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.
2. jautājums.
Grozījumi likumos.
Ziņo: J.Muižniece.
SDA nolemj:
- informāciju pieņemt zināšanai.
- Ņemot vērā, ka sociālie partneri izteica šaubas par slimības pabalstu pārmaksu
atgūšanu no ārstiem vai ārstu palīgiem saistībā ar nepamatoti izsniegtajām
darbnespējas lapām, LM minēto normu saskaņos ar Veselības ministriju un Veselības
inspekciju, atzinumus nosūtot visiem SDA pārstāvjiem.

Sēdi slēdz plkst.14:30
Sēdes vadītājs:

I.Alliks

Protokolētājs:

I.Salmane

Saskaņots:
LDDK pārstāvis
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LBAS pārstāvis
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