Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sanāksmes
PROTOKOLS
Rīgā, Skolas ielā 28

Nr.4

2017.gada 31.maijs

SANĀKSMI VADA: Ingus Alliks - valdības puses pārstāvis – Labklājības ministrijas (LM)
valsts sekretārs
PIEDALĀS:
No valdības puses:
Jana Muižniece, LM valsts sekretāra vietniece
Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts
Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Anita Čemme, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļas vadītāja
No darba devēju puses:
Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
Arkādijs Suškins, LDDK padomes loceklis, Cēsu rajona uzņēmēju kluba valdes
priekšsēdētājs
Jevgēņijs Kalējs, LDDK padomes loceklis, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs
No arodbiedrību puses:
Rita Pfeifere, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
NEPIEDALĀS: I.Liepiņa, G.Oškāja, L.Ābola, A.Zorgevics, A.Alksnis.
PIEAICINĀTIE:
Ilona Deģe, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Fondēto pensiju shēmas
administrēšanas daļas vadītāja
Ilze Vindele, VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte
Inga Briede, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta Pensiju
un ieguldījumu fondu daļas vecākā uzraudzības eksperte
Lāsma Baļķe, FKTK Uzraudzības departamenta Pensiju un ieguldījumu fondu daļas vecākā
uzraudzības eksperte
Jānis Brazovskis, Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) valdes loceklis
Teodors Tverijons, LKA konsultants
Māris Sīlītis, LKA Privāto pensiju fondu komitejas priekšsēdētājs, Swedbank Atklātā pensiju
fonda valdes loceklis
Airīna Dreimane, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores vietniece
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sanāksmi sāk plkst. 13:00.
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Darba kārtībā:
1. SDA 19.04.2017. sanāksmes protokols.
2. Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2016.gadā.
3. Pārskats par privāto pensiju fondu darbību 2016.gadā.
4. Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam plānotās izmaiņas attiecībā uz
personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti sociālo apdrošināšanu.
1. jautājums
SDA 19.04.2017. sanāksmes protokols
SDA nolemj: Apstiprināt 2017.gada 19.aprīļa sanāksmes protokolu Nr.3.
2. jautājums
Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) darbību 2016.gadā
Ziņo: I.Vindele, I.Briede, J.Brazovskis
I.Vindele informē par dalībnieku skaita pieaugumu, to sadalījumu pa ieguldījumu plānu
kategorijām, līdzekļu pārvaldītājiem, to pārvaldīšanas izdevumu kāpumu, pārskaitītajām
dalībnieku iemaksām un uzkrāto kapitālu shēmā. Dalībniekiem pensionējoties, ar katru gadu
pieaug interese savu VFPS uzkrāto kapitālu izmantot mūža pensijas polises iegādei.
I.Briede informē, ka VFPS ieguldījumu plānu darbība 2016.gadā bijusi ar pozitīvu
ienesīgumu, uzkrātais kapitāls pieaudzis, no kopējiem ieguldījumiem 34% ieguldīti Latvijā.
Šobrīd izveidotā darba grupā tiek strādāts, lai rastu risinājumu mazināt salīdzinoši lielos
ieguldījumu plānu pārvaldīšanas komisijas izdevumus.
J.Brazovskis ziņo par ieguldījumu plānu darbības rezultātiem ilgtermiņā. Ieguldot līdzekļus
finanšu tirgos, VFPS ir nopelnīts vairāk nekā bijusi inflācija vai indeksētas pensijas 1.pensiju
līmenī.
Ziņojumi un prezentācijas pievienoti protokolam.
Par jautājumu izsakās: J.Muižniece, P.Leiškalns, A.Suškins, J.Kalējs, R.Pfeifere, I.Alliks,
T.Tverijons.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. jautājums
Pārskats par privāto pensiju fondu darbību 2016.gadā
Ziņotājs: M.Sīlītis
Ziņotājs informē par pensiju plānu pozitīviem ienesīguma rezultātiem. Aktīvu apjoms ir
pieaudzis, tāpat izmaksas no pensiju fondiem arī kāpušas. Dalībnieki izvēlas arvien biežāk
uzkrāto kapitālu izņemt kā regulāru maksājumu. Darba devēju līdzdalība privāto pensiju
veidošanā Latvijā samazinājusies.
Pārskats un prezentācija pievienoti protokolam.
Par jautājumu izsakās: J.Kalējs, A.Suškins, I.Alliks, T.Tverijons, P.Leiškalns, J.Muižniece,
R.Pfeifere, I.Vindele.
J.Muižniece atzīmē, ka no valsts puses tiek paredzēta lielāka sociālo partneru līdzdalība
darbinieku un darba devēju informētībā par viņu līdzdalību pensiju uzkrājumu veidošanā.
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M.Sīlītis rosina pārskatīt veidu, kā shēmas dalībnieki var vēl ērtāk sekot līdzi savam
uzkrātajam pensijas kapitālam visos trīs pensijas līmeņos. Tas varētu papildus stimulēt gan
individuālās, gan darba devēju iemaksas privātajos pensiju fondos.
I.Alliks atzīmē, ka sabiedrības informēšanas jautājumi par valsts pensiju sistēmu nākotnē ir
svarīgi un risināmi. Lai celtu sociālo partneru informētību par Latvijas pensiju sistēmu, rosina
arī turpmāk par to vēstīt Sociālās drošības apakšpadomē.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
4. jautājums
Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 2018.-2021.gadam plānotās izmaiņas
attiecībā uz personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti sociālo apdrošināšanu
Ziņotājs: A.Dreimane
Ziņotājs dara zināmu, ka Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam paredz
samazinātu sociālās apdrošināšanas iemaksu noteikšanu (5%) saimnieciskās darbības
veicējiem un autoratlīdzības saņēmējiem.
Par jautājumu izsakās: J.Kalējs, P.Leiškalns, A.Suškins, I.Alliks, R.Pfeifere.
SDA nolemj:
Ir atbalstāma ideja, ka:
1) personas ar 2.grupas invaliditāti var neveikt 5% iemaksas no autoratlīdzībām;
2) personām ar 2.grupas invaliditāti ir piemērojama samazināta patentmaksa.
Sanāksmi slēdz plkst.14:30.
Pielikumā:
1) prezentācija „Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) jeb pensiju 2. līmenis";
2) VSAA ziņojums „Valsts fondēto pensiju shēmas darbība 2016.gadā”;
3) FKTK informācija par privāto pensiju fondu darbību un valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu pārvaldīšanu 2016.gada ceturtajā ceturksnī;
4) prezentācija „LKA Pensiju fondu apskats 2016.gads”;
5) LKA Pensiju fondu apskats;
6) prezentācija „5% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”.

Sanāksmes vadītājs:

I.Alliks

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
LBAS pārstāvis
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LDDK pārstāvis

