Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sēdes protokols Nr.1

Rīgā, Skolas ielā 28

2014.gada 12.februārī

Sēdi vada: valdības puses pārstāvis – J.Muižniece
Piedalās:
No valdības puses:
1. Labklājības ministrijas (turpmāk- LM) sekretāra vietnieks
2. LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts
3. LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore
4. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļa
5.
6.
7.
8.

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

No arodbiedrību puses:
9. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk - LBAS) priekšsēdētāja
vietnieks
10. LBAS valdes locekle /Latvijas arodbiedrības „Enerģija” priekšsēdētāja
11. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos

I.Alliks
A.Dūdiņš
J.Muižniece
A.Čemme

A.Suškins
J.Kalējs
A.Alksnis
P.Leiškalns
E.Baldzēns
J.Stalidzāne
I. Priževoite

Uzaicinātās personas:
12. LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktores
vietniece
13. LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente

I.SkrodeleDubrovska
S.Krastiņa

Papildus piedalās:
14. LBAS nacionālā koordinatore

R.Porniece

Sēdē nepiedalās: J.Ušpelis, A.Muhlinkins, R.Pfeifere, A.Zorgevics
Protokolē: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sēdi sāk plkst. 13:00
Darba kārtība
1.jautājums. Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
2.jautājums. Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un likumā "Par
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
3.jautājums. SDA darba plāns 2014.gadam
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4.jautājums. Dažādi
1. jautājums
Profesionālā sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
Ziņo: LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktores vietniece
I.Skrodele-Dubrovska
Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (turpmāk –
pamatnostādnes) izstrādātas, lai turpinātu esošo rīcībpolitiku profesionāla sociālā darba attīstības jomā
un noteiktu minētās jomas prioritātes ES struktūrfondu plānošanas periodam 2014.–2020.gadam.
Pamatnostādnēs sociālā darba attīstība lielā mērā tiek saistīta tikai ar pašvaldību sociālo
dienestu attīstību. Pamatnostādņu rīcības virzieni ir sociālā darba kvalitātes pilnveidošana, pieejamības
nodrošināšana un efektivitātes paaugstināšana un ilgtspējīga sociālā darba nozares attīstība.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: P.Leiškalns, I.Alliks, J.Kalējs, A.Alksnis, A.Dūdiņš
SDA nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Šāda veida profesionālās attīstības pamatnostādnes būtu nepieciešamas arī veselības
aprūpes sistēmas iestādēs nodarbinātajiem sociālajiem darbiniekiem. Priekšlikums – veicināt
starpnozaru un starpinstitucionālu sadarbību, lai nākotnē pilnveidotu veselības aprūpes
pakalpojumus sociālā darba kontekstā.
3. Pēc sēdes SDA pārstāvjiem prezentācijas materiālus nosūtīt elektroniski.
2. jautājums
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" un likumā "Par
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"
Ziņo: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente S.Krastiņa
Grozījumi likumu "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 9. un 12.pantā un "Par
obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 19.panta pirmajā
daļā paredz izslēgt prasību, ka darba devējam ir jāapliecina, ka darbinieks pārejošas darbnespējas laikā
nav strādājis. Tas mazinās administratīvo slogu gan darba devējiem gan slimības un maternitātes
pabalsta pieprasītājiem.
Tā kā Nacionālais veselības dienests ir uzsācis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Eveselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”, realizāciju, kura ietvaros tiek izstrādāts arī epakalpojums darbnespējas lapas aprites procesa elektronizācijai, tad abos likumprojektos ir iekļauta
norma, ka paredz iespēju maternitātes un slimības pabalstus piešķirt pamatojoties uz ārstu vai ārstu
palīgu elektroniski sniegto informāciju par personas pārejošu darbnespēju.
Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām" paredz arī izslēgt tiesību norma, kas sākotnēji paredzēja sociālajai apdrošināšanai pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām ieviest diferencētu sociālās apdrošināšanas iemaksu
likmi atkarībā no uzņēmuma darbības atbilstības bīstamības grupu principiem.

Par apspriežamo jautājumu izsakās: A.Alksnis, J.Kalējs, P.Leiškalns, I.Alliks, A.Suškins,
E.Baldzēns
SDA nolemj:
Informāciju pieņemt zināšanai.
3. jautājums
SDA darba plāns 2014.gadam
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Par apspriežamo jautājumu izsakās: J.Muižniece, E. Baldzēns, I.Alliks, P.Leiškalns,
SDA nolemj:
1. Pilnveidot darba plānu 2014.gadam. Vēlamos izskatāmos jautājumus SDA dalībpuses var
ierosināt visa gada garumā.
2. Darba plānā ietvert jautājumus, kas saistās ar ienākumu nevienlīdzības mazināšanu valstī,
iesaistot arī Finanšu ministriju.
4. jautājums
Dažādi
Par apspriežamo jautājumu izsakās: J.Muižniece
SDA nolemj:
1. Nākamo SDA sēdi rīkot 12.03.2014. plkst.13:00. Sēdes darba kārtībā ietvert arī jautājumu
par Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšana un parādu piedziņas
rezultātiem.
Sēdi beidz plkst.14:15

Sēdes vadītājs:

J.Muižniece

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
E.Baldzēns
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A.Suškins

