Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sēdes
PROTOKOLS Nr.3
Rīgā, Skolas ielā 28

2015.gada 15.aprīlī

Sēdi vada: arodbiedrību puses pārstāvis – E.Baldzēns
Piedalās:
No valdības puses:
1. Labklājības ministrijas (turpmāk - LM) sekretāra vietnieks
2. LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts
3. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļas vadītāja

I.Alliks
A.Dūdiņš

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

A.Alksnis

No arodbiedrību puses:
6. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) valdes locekle,
Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja
7. LBAS nacionālā koordinatore
8. LBAS, LIA priekšsēdētāja
Uzaicinātās personas:
9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Fondēto pensiju shēmas
administrēšanas daļas vadītāja
10. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) Uzraudzības
departamenta Pensiju un ieguldījumu fondu daļas vecākā uzraudzības
eksperte
11. Latvijas Komercbanku asociācijas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
komitejas vadītājs
12. LDDK, Latvijas Komercbanku asociācijas padomnieks
13. Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācijas (turpmāk - LAAF) valdes
priekšsēdētājs
14. LAAF valdes priekšsēdētāja vietniece
15. LM Sociālās apdrošināšanas departamenta nozares vecākā eksperte pensiju
un pabalstu politikas jautājumos

A.Čemme

P.Leiškalns

J.Stalidzāne
R.Porniece
R.Pfeifere

I.Deģe
I. Spūle
U.Upenieks
T.Tverijons
V.Goļakovs
A.Straume
D.Trušinska

Sēdē nepiedalās: J.Muižniece, J.Ušpelis, A.Muhlinkins, I.Priževoite, A.Suškins,
A.Zorgevics, J.Kalējs
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente I.Salmane
Sēdi sāk plkst. 13:00
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Darba kārtība:
1.jautājums. SDA 2015.gada 25.marta sēdes protokola Nr.2 apstiprināšana.
2. jautājums. Pārskats par Valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2014.gadā.
3. jautājums. Par Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrības federācijas aicinājumu par
izmaiņām darba stāža aprēķināšanas kārtībā stjuartiem izdienas pensijas
piešķiršanai.
4.jautājums. Dažādi.
1. jautājums
SDA 2015.gada 25. marta sēdes protokola Nr.2 apstiprināšana
Ziņo: E.Baldzēns
SDA nolemj: apstiprināt 2015.gada 25.marta sēdes protokolu Nr.2.

2. jautājums
Pārskats par Valsts fondēto pensiju shēmas darbība 2014.gadā
Ziņo: U.Upenieks, I.Deģe, I.Spūle
Izskatāmā jautājuma materiāls pievienots protokolam (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2,
pielikums Nr.3, pielikums Nr.4).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Baldzēns, T.Tverijons, I.Spūle, I.Deģe, P.Leiškalns,
I.Alliks, A.Alksnis, R.Porniece, J.Stalidzāne.
Laika ierobežojuma dēļ FKTK prezentācija tika atlikta. Izskatāmā jautājuma materiāli pirms
sēdes tika izsūtīti visiem dalībniekiem.
SDA nolemj: informāciju pieņemt zināšanai.

3. jautājums
Par Latvijas Aviācijas darbinieku arodbiedrības federācijas aicinājumu par izmaiņām
darba stāža aprēķināšanas kārtībā stjuartiem izdienas pensijas piešķiršanai
Ziņo: E.Baldzēns
Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Straume, D.Trušinska, A.Alksnis, I.Alliks, E.Baldzēns,
T.Tverijons, J.Stalidzāne, P.Leiškalns.
Jautājumā par darba stāža aprēķināšanas kārtību stjuartiem arodbiedrību puses pārstāvji
uzskata, ka stjuartiem darba stāža aprēķināšanas kārtība izdienas pensijas piešķiršanai ir
pielīdzināma lidotāju darba stāža aprēķināšanas kārtībai, t.i., ka stjuarti ir darbinieki, kuri ir
pielīdzināmi lidotajiem, un darba stāža aprēķināšanai izdienas pensijas saņemšanai jābūt tādai
pašai kā lidotājiem.
Ņemot vērā, ka izdienas pensijas stjuartiem tiek piešķirtas tikai pārejas periodā, ja ir līdz
1999.gadam uzkrāts nepieciešamais izdienas stāžs, LM uztur viedokli, ka nav objektīvu
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argumentu mainīt stjuartu izdienas pensijas aprēķināšanas kārtību par periodu līdz
1999.gadam. Stjuartiem izdienas pensiju piešķir vēl tikai pārejas periodā, un šobrīd
piemērojamā stāža aprēķināšanas kārtība tiek piemērota jau no 1992.gada.
Darba devēju puse piekrīt LM sniegtajai argumentācijai.
SDA nolemj: virzīt stjuartu izdienas pensijas jautājumu izskatīšanai Nacionālās trīspusējās
sadarbības padomē.
4. jautājums
Dažādi
SDA nolemj: par nākamo SDA sēdi un tās darba kārtību vienoties tuvākajā laikā un
elektroniski saskaņot.
Sēdi slēdz plkst.14:25
Sēdes vadītājs:

E.Baldzēns

Protokolētājs:

I.Salmane

Saskaņots:
Valdības pārstāvis
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LDDK pārstāvis

