Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sēdes
PROTOKOLS Nr.5
Rīgā, Skolas ielā 28

2016.gada 19.oktobrī

Sēdi vada: arodbiedrību puses pārstāve – R.Porniece (pilnvarojums sēdē aizvietot Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieku E.Baldzēnu).
Piedalās:
No valdības puses:
1. Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs
2. LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts
3. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks
No darba devēju puses:
4. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālo lietu un sociālās
drošības eksperts (pilnvarojums pārstāvēt sēdē LDDK padomes locekli
A.Suškinu un LDDK darba tiesību ekspertu A.Alksni)
5. LDDK padomes loceklis
No arodbiedrību puses:
6. LBAS, Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētājs
7. LBAS, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte
sociālekonomiskajos jautājumos

Uzaicinātās personas:
8. LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore

I.Alliks
A.Dūdiņš
L.Neiders

P.Leiškalns
J.Kalējs

A.Āboliņš
A.Sokolova

E.Celmiņa

Sēdē nepiedalās: J.Muižniece, A.Čemme, A.Muhlinkins, R.Pfeifere, A.Zorgevics.
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente I.Salmane.
Sēdi sāk plkst. 13:00
Darba kārtības jautājumi:
1. SDA 2016.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
2. Par nepieciešamajām izmaiņām invaliditātes sistēmā.
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1. jautājums.
SDA 2016.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
Ziņo: R.Porniece.
SDA nolemj: apstiprināt SDA 2016.gada 25.augusta sēdes protokolu Nr.4.
2. jautājums.
Par nepieciešamajām izmaiņām invaliditātes sistēmā.
Ziņo: E.Celmiņa.
Izskatāmā jautājuma prezentācija pievienota protokolam pielikumā.
Par apspriežamo jautājumu izsakās: I.Alliks, P.Leiškalns, R.Porniece, A.Dūdiņš, A.Sokolova,
J.Kalējs.
SDA nolemj:
- informāciju pieņemt zināšanai;
- LBAS pārstāve R.Porniece ierosina darba devēju pusei un arodbiedrību pusei rakstiski
iesniegt LM priekšlikumus attiecībā uz to - kā veicināt cilvēku ar invaliditāti
iekļaušanu darba tirgū; kā arī prezentāciju papildināt ar informāciju (slaidu) par
invaliditātes pensijas apmēru;
- organizēt 2017.gadā sēdi kopā ar Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes Darba
lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomi, lai izskatītu personu ar invaliditāti
nodarbinātības jautājumu kompleksi.
3. jautājums.
Dažādi.
Ziņo: R.Porniece.
LBAS pārstāve R.Porniece izsaka priekšlikumu - turpmāk katras sēdes beigās informēt
(atgādināt) par nākamās sēdes norises laiku un izskatāmo jautājumu.
Sēdi slēdz plkst.14:15

Sēdes vadītājs:

R.Porniece

Protokolētājs:

I.Salmane

Saskaņots:
Valdības pārstāvis
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LDDK pārstāvis

