Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sēdes
PROTOKOLS Nr.6
Rīgā, Skolas ielā 28

2014.gada 22.oktobrī

Sēdi vada: darba devēju puses pārstāvis – A.Suškins
Piedalās:
No valdības puses:
1. Labklājības ministrijas (turpmāk- LM) sekretāra vietnieks
2. LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

I.Alliks
J.Muižniece

No darba devēju puses:
3. Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) padomes loceklis
4. LDDK padomes loceklis

A.Suškins
A.Zorgevics

No arodbiedrību puses:
5. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja
vietnieks
6. LBAS valdes locekle, Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja
7. LBAS, LIA priekšsēdētāja
8. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos

E.Baldzēns
J.Stalidzāne
R.Pfeifere
I. Priževoite

Sēdē nepiedalās: A.Dūdiņš, J.Ušpelis, A.Čemme, J.Kalējs, A.Alksnis,
A.Muhlinkins, P.Leiškalns
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sēdi sāk plkst. 13:05
Darba kārtība
1.jautājums. SDA 2014.gada 11.jūnija sēdes protokola Nr.5 apstiprināšana.
2.jautājums. Informatīvais ziņojums “Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās
īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo
nodrošinājumu”.
3.jautājums. Informatīvais ziņojums „Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu”.
4.jautājums. Informatīvais ziņojums “Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu
noteikšanas pamatotību”.
1. jautājums
SDA 2014.gada 11.jūnija sēdes protokola Nr.5 apstiprināšana
SDA nolemj: Apstiprināt 2014.gada 11.jūnija sēdes protokola Nr.5.
2. jautājums
SDA_protNr6_221014.doc
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Informatīvais ziņojums “Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas
gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo
nodrošinājumu”
Ziņo: J.Muižniece
Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Zorgevics, E.Baldzēns, I.Alliks, J.Stalidzāne,
A.Suškins, R.Pfeifere.
SDA nolemj:
1. Lai veicinātu izpratni sabiedrībā, būtu nepieciešams publiski (piemēram, Labklājības
ministrijas mājaslapā) izvietot skaidrojošu informāciju par ietekmi uz personas sociālo
nodrošinājumu nākotnē esot sociāli apdrošinātam kā mikrouzņēmuma darbiniekam vai kā
darba ņēmējam (vispārīgā gadījumā).
2. Informatīvo ziņojumu pieņemt zināšanai.
3. jautājums
Informatīvais ziņojums „Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu”
Ziņo: K.Zirnīte
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Baldzēns, A.Suškins, I.Alliks.
SDA nolemj: Informatīvo ziņojumu pieņemt zināšanai.
4. jautājums
Informatīvais ziņojums “Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu
noteikšanas pamatotību”
Ziņo: K.Zirnīte
Par apspriežamo jautājumu izsakās: E.Baldzēns, I.Alliks.
SDA nolemj: Dalībpuses atbalsta informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus un nolemj
ziņojumu pieņemt zināšanai.
Sēdi slēdz plkst.13:46
Sēdes vadītājs:

A.Suškins

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
LBAS pārstāvis

SDA_protNr6_221014.doc

Valdības puses pārstāvis

