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

2014.gada 11.jūnijā

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. Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais referents
4. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļas vadītāja
No darba devēju puses:
5. Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) padomes loceklis
6. LDDK darba tiesību eksperts
7. LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
No arodbiedrību puses:
8. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja
vietnieks
9. LBAS valdes locekle, Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja
10. LBAS, Latvijas Dzelzceļa un satiksmes nozares arodbiedrības
priekšsēdētāja vietnieks
11. LBAS, LIA priekšsēdētāja
12. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
Sēdē nepiedalās: J.Kalējs, A.Zorgevics, J.Muižniece

I.Alliks
A.Dūdiņš
J.Ušpelis
A.Čemme

A.Suškins
A.Alksnis
P.Leiškalns

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

Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sēdi sāk plkst. 13:00
Darba kārtība
1.jautājums. SDA 2014.gada 14.maija sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
2.jautājums. Informatīvais ziņojums “Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu
noteikšanas pamatotību”.
1. jautājums
SDA 2014.gada 14.maija sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana
SDA nolemj: Apstiprināt 2014.gada 14.maija sēdes protokola Nr.4.
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2. jautājums
Informatīvais ziņojums “Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu
noteikšanas pamatotību”
Ziņo: K.Zirnīte
Par apspriežamo
A.Muhlinkins.

jautājumu

izsakās:

I.Alliks,

P.Leiškalns,

A.Alksnis,

E.Baldzēns,

SDA nolemj:
1. Dalībniekiem būtisku iebildumu nav par ziņojumā ietverto priekšlikumu ar 2016.gadu
atteikties no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra
noteikšanas un tā vietā ieviest ierobežojumu iemaksu algai, no kuras tiks rēķināts sociālās
apdrošināšanas pabalsts.
2. Atzīmēt darba devēju puses viedokli, ka nebūtu pareizi atcelt pavisam ierobežojumu
sociālās apdrošināšanas iemaksām un to noteikt sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksai.
Būtu lietderīgi noteikt samērīgu atalgojumu līmeni, pie kura veidojas iemaksu regresivitāte un
no kura varētu piemērot zemāku sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi.
3. Atzīmēt LBAS viedokli, ka ģimenes valsts pabalsts ir jādiferencē atkarībā no bērnu skaita
ģimenē, kā to nosaka Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta trešā daļa, un, ka turpmākajos
gados, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas, būtu nepieciešams pārskatīt arī pabalsta
apmēru.
Sēdi slēdz plkst.14:00
Sēdes vadītājs:

E.Baldzēns

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
LDDK pārstāvis
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Valdības puses pārstāvis

