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SĒDĒ PIEDALĀS
SDA locekļi:

I. Alliks, J. Kalējs, P. Leiškalns, J.Muižniece, A.Muhlinkins,
I.Priževoite, R.Pfeifere, J.Stalidzāne, A. Zorgevičs

NEPIEDALĀS:

E.Baldzēns, A.Dūdiņš, A.Čemme, L.Vancāne, A.Suškins,
J.Ušpelis

UZAICINĀTĀS
PERSONAS :

D.Brencēna -„SEB atklātais pensiju fonds” Valdes
priekšsēdētāja

SĒDI VADA:
PROTOKOLĒ:

I. Alliks
I.Homko
DIENAS KĀRTĪBĀ:

Dienas kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. SDA 2012.gada 20. jūnija sēdes protokola Nr.4. apstiprināšana
3. Par Darba devēju pensiju shēmām.
Ziņo: „SEB atklātais pensiju fonds” Valdes priekšsēdētāja
D.Brencēna
4.Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece
5.MK noteikumu projekts "Grozījumi 07.09.2010. MK noteikumos Nr.
827„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.”” .
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece

6. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no
2009.gada līdz 2014.gadam””.
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece
7. Likumprojekts „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece
8.Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece
9.Likumprojekts “Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”.
Ziņo: LM SAD direktore
J. Muižniece
10.Dažādi jautājumi.
1.Par darba kārtību.
Nolemj:
1.Apstiprināt SDA sēdes darba kārtību.
2. SDA 2012.gada 20. jūnija sēdes protokola Nr.4. apstiprināšana.
Nolemj:
2.Apstiprināt SDA 2012.gada 20. jūnija sēdes protokolu Nr.4.
3. Par Darba devēju pensiju shēmām.
D.Brencēna: sniedz īsu pārskatu par makroekonomisko situāciju valstī; par pensiju
sistēmu Latvijā; pensiju līmeņu izvērtējumu personas labklājības nodrošināšanas
jomā; par veiktā pētījuma rezultātiem Baltijā par cēloņiem, kas kavē cilvēkus veidot
ilgtermiņa uzkrājumus. Proti, nav ticības finanšu institūcijām un ilgtermiņa
uzkrājumiem; dotu priekšroku citām finanšu alternatīvām pensiju kapitāla veidošanā
(nekustamais īpašums, māja, citi finanšu instrumenti);finanšu līdzekļu (ienākumu)
trūkums; proaktīvas rīcības trūkums no finanšu institūciju puses (vēlas saņemt
profesionālu individuālu konsultāciju; informācijas un izpratnes trūkums par pensiju
un ilgtermiņa uzkrājumiem. Sniedz vīziju, kad būtu vēlams sākt veikt uzkrājumus III.
pensiju līmenī, pasvītrojot, ka šajā procesā laikam ir lielāka loma nekā veikto iemaksu
lielumam. Izklāsta ideju par darba devēju pensiju shēmām( III. pensiju līmenis):
nākotnes plānotos algas pielikumus varētu novirzīt gan algai, gan privātajai pensijai,
tādējādi var legalizēt aplokšņu algas jau ātrāk; noteikt minimālo iemaksu līmeni
privātajai pensijai(3-5% no algas vai 10% no minimālās algas; iemaksas tiks veiktās
uz brīvprātīga vienošanās starp darba devēju un darba ņēmēju pamatā - tāda pati kā
darba līgumam - privātās pensijas iemaksu apmērā iekļaut darba līgumā; darbinieks
pats izvēlas, kurā privātās pensijas kontā veikt iemaksas – privātajā pensiju fondā vai
uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā. Skaidro, kāpēc tieši tagad izdevīgi iedzīvināt šādu
kārtību- arvien sarežģītāk paliek sameklēt profesionālus darbiniekus; atsākas algu
pielikumi pēc krīzes; inflācijas pieaugums eiro ieviešanas sakarā, ņemot vērā
sagaidāmo algu pieaugumu (piedāvājam atlikto ienākumu); valdība varētu darba
devēju pensiju shēmas izmantot izdienas pensiju daļējai vai pilnīgai aizvietošanai;
valdības deklarācijā ir iekļauts šāds pensiju sistēmas pilnveidošanas veids. Sniedz
redzējumu par nepieciešamajiem nodokļu atlaidēm darba devējiem . Kā ieguvumus
min: stabilāka pensiju sistēma; efektīvs valdības risinājums izdienu pensiju jautājumā;
laiks strādās jauniešu labā (vismaz 40 gadi uzkrājumos);veicināta sabiedrības izpratne
par ilgtermiņa uzkrājumiem; iedzīvotājiem būs uzkrājumi, kurus varētu izmantot 5565 gadu vecumā bezdarba gadījumā; tiks ierobežota inflācija sakarā ar eiro ieviešanu.
(Pielikumā: materiāls -18 sl., audio)

Debatēs: R.Pfeifere , I. Alliks, J.Stalidzāne, J.Kalējs , A.Muhlinlins, P.Leiškalns,
J.Muižniece
R.Pfeifere uzskata, ka piedāvātais modelis darbiniekam nav izdevīgs, jo par darba
ienākumiem 5% apmērā netiek veiktās obligātās iemaksas, tādējādi tiks samazināti
sociālo pakalpojumu apmēri. Un vēl. Apstākļos, kad lielākai darbinieku daļai darba
samaksa ir zema, 5% atskaitījumi no darba algas tas ir būtisks ienākumu
samazinājums. Darba devējām tas gan būtu izdevīgi.
I.Alliks piesardzīgi vērtē apgalvojumu, ka „no esošas pensiju sistēmas neko
nedabūsiet”. Svarīgi, lai mazinātu personu skaitu, kuriem darba samaksa ir minimālās
algas apmērā. LM par III. pensiju līmeņa nepieciešamību un tā veicināšanu. Jābūt
nosacījumam, t.i. no kā maksāt. Par piedāvāto darba devēja pensiju shēmu jādiskutē.
D.Brencēna: atgādina par PB pārstāvja viedokli, ieviešot II. pensijas līmenī Latvijā,
t.i., ”cilvēks ir slinks, bezatbildīgs. Tāpēc valdībai vajag šo problēmu risināt
sistemātiski”. Citās valstīs tas jau attaisnojas. Kā piemēru min personīgu ieguvumu
no līdzdalības III. pensiju līmenī.
J.Stalidzāne uzskata , ka līdzdalība III. pensiju līmenī galvenokārt ir atkarīga no
darba algas apmēriem, uzņēmuma vadības politikas un nodokļu politikas valstī. Runa
par vadības politiku slēgtajos pensiju fondos uzņēmumā „Latvenergo”
un
„Lattelekom”. Proti, uzņēmumā „Latvenergo” problēmu nav, bet uzņēmuma
„Lattelekom” vadība, lai mazinātu iemaksas fondā atbilstīgi koplīgumā paredzētam,
izveidoja ”labuma grozu”. Diemžēl gados jauni darbinieki ( līdz 40 gadiem) ar zemo
atalgojumu izvelējas „labuma grozu”, nevis veikt iemaksas pensiju fondā. Interesi par
iemaksām III. pensiju līmenī varētu veicināt 5% ienākuma pieauguma neaplikšana ar
IIN. Valstī jābūt politikai vērstai uz pensiju fondu saglabāšanu un veicināšanu.
J.Kalējs min situāciju ar „Parex” banku.
A.Muhlinlins uzskata, ka, lai risinātu jautājumu par izdienas pensijām ar III. pensiju
līmeņa starpniecību, darba devēja iemaksām jābūt obligāta rakstura. Atvietojumam
arī jābūt obligāta rakstura. Par šo jautājumu tika diskutēts agrāk, bet no valdības
puses bija kategoriska atbilde „Nē!”. Bez tam valsts uzņēmumi kā darba devēji paši
nepilda saistības, jo neveic iemaksas III. pensiju līmenī atbilstīgi 28.04.1998. MK
noteikumiem Nr.155 „Noteikumi par profesijām, kurās strādājošajiem var paredzēt
speciālus pensiju plānus privātajos pensiju fondos”. Otrkārt, ieguldot pensiju fondu
naudu Latvijā, mēs diemžēl attīstām citu vidi. Tāpēc sabiedrība kopumā ( t.sk.
jaunieši) neuzticas šai sistēmai. Tie kuri pievienojas agrāk ( pirms 10 gadiem) neredz
izdevīgumu un par pievilcīgāku uzskata I. pensiju līmenī.
D.Brencēna atgādina, ka visu pārejas periodu ( 10 gadi) mēs tikai runājam, bet
problēmu jārisina no sistemātika viedokļa.
P.Leiškalns izvērtējot visus aspektus, piedāvā šo modeļi piemērot, bet veicot
iemaksas II. pensiju līmenī ( Igaunijas piemērs). Pieļauj domu, ka tas varētu būt
psiholoģiski drošāk. Atbalsta domu, ka izdienas pensiju jautājums ir risināms ar
koplīgumu, bet, ja pastāv riski, tad varētu izvērtēt iespēju paaugstināt valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu likmi. Piemēram, līdz 38%.
J.Muižniece: uzskata, ka sabiedrībai jāmaina filosofiju, kuras pamatā ir tikai pārdales
princips. Informē, ka LM plāno krasi mainīt politiku attiecībā uz izdienas pensijām.
I. Alliks ja izdienas pensiju jautājumu risināt ar koplīguma palīdzību mums jādomā
kā panākt lai darba devējam šīs iemaksas būtu obligāta rakstura. Mēs ar šā jautājuma
risināšanu kavējamies jau 14 gadus. Piekrītu, ka darba devējs neveic brīvprātīgi
iemaksas arī atbilstīgi 28.04.1998. MK noteikumiem Nr.155 „Noteikumi par
profesijām, kurās strādājošajiem var paredzēt speciālus pensiju plānus privātajos
pensiju fondos”. Uzskatu, ka valsts nevar paplašināt izdienas pensiju saņēmēju loku.

Plānojam, ka valsts aparātam būs noteikts ļoti šaurs izdienas pensiju saņēmēju loks,
bet pārējiem jautājums tiks risināts ar koplīguma palīdzību.. Mēs nevaram dzīvot pēc
vecas kārtības. Par šo jomu jāveic konsultācijas ar sociālajiem partneriem . Darba
devēju pensiju shēmai jābūt, jo teorētiski tā ir laba. Svarīgs jautājums par obligātumu,
jāizvērtē visus riskus, kā arī jārisina jautājumu par finansēšanas avotiem.
R.Pfeifere uzskata, ka cilvēki varētu atbalstīt šo ideju pie nosacījuma, ka personas
uzkrājumi fondos būtu mantojami.
J.Kalējs lai ar minēto ideju saņemtu pienācīgu atvietojumu, mēs piedāvājam jaunam
cilvēkam 40 gadu garumā brīvprātīgi veikt iemaksas pensijai. Tajā pašā laikā valsts
politika šodien ir vērsta uz biznesa attīstību, paredzot, ka pēc 40 gadiem peļņa no tā
būs lielāka.
A.Muhlinlins uzskata , ka ar jaunu kartību izdienas pensijas jautājumi varētu
atrisināt gados jauniem cilvēkiem. Problēma ar 40.-50.gadīgiem, kuriem praktiski
uzkrājumu vairs nevar izveidot, jo valsts kā darba devējs neveica par viņiem
iemaksas III. pensiju līmenī. Kā piemēru min uzņēmuma „Pasažieru vilciens”
darbiniekus.
I. Alliks piekrīt, ka jautājums nav vienkāršs. Iezīmējušas vairākas problēmas.
Jāturpina diskusiju ar FM, EM, sociālajiem partneriem.
J.Stalidzāne arī uzskata , ka jautājumu par izdienas pensijām nedrīkst risināt tikai ar
koplīguma palīdzību.
I. Alliks piekrīt, ka šo jautājumu nav iespējams atrisināt ar koplīgumu uzņēmumos,
kur darba devējs ir valsts.
Nolemj:
3. Informāciju pieņemt zināšanai.
4.Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
J. Muižniece: informē par grozījumu mērķiem. Proti, noteikt tiesības VID reģistrēt
personai (darba ņēmējam) sociāli apdrošinātās personas zaudēšanu; radīt iespēju
turpmāk darba ienākumus un obligāto iemaksu apmēru precizēt par iepriekšējo
periodu tāpat kā citus nodokļus saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
16.panta 6.punktu, tomēr noteikt, ka darba ienākumu un obligāto ienākumu
precizēšana nemainīs personai jau piešķirto īstermiņa sociālās apdrošināšanas
pakalpojumu apmēru (piemēram, slimības pabalsts, vecāku pabalsts, u.c.); paplašināt
obligāto iemaksu objektu ar ienākumu, kas gūts, īstenojot darba devēja vai ar darba
devēja saistīta uzņēmuma piešķirto akciju pirkuma tiesības, ja darba ņēmējs akciju
pirkuma tiesību īstenošanas dienā ir izbeidzis darba attiecības ar darba devēju; noteikt
VSAA statusu; noteikt pārmaksāto pakalpojumu atgūšanu; pagarināt periodu, kurā
tiek veiktas iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos
pagaidu sabiedriskos darbus. Grozījumi likumā ir izstrādāti sadarbībā ar VSAA,
Valsts ieņēmumu dienestu un Finanšu ministriju.
(Pielikumā: materiāls -21 lapa, audio)
Debatēs: P.Leiškalns, J.Kalējs, J.Muižniece.
P.Leiškalns informē, ka LDDK iebilst pret piedāvātajiem grozījumiem likuma „Par
valsts sociālo apdrošināšanu”” 20.¹ pantā, kuri paredz iespēju turpmāk darba
ienākumus un obligāto iemaksu apmēru precizēt par iepriekšējo periodu tāpat kā citus
nodokļus saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”, tomēr noteikt, ka darba
ienākumu un obligāto ienākumu precizēšana nemainīs personai jau piešķirto īstermiņa
sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru . Uzskata, ka tas ir darba ņēmēju tiesību
pārkāpums. Nedrīkst atņemt darba ņēmējam tiesības uz piešķirto sociālās
apdrošināšanas pakalpojumu apmēru pārskatīšanu gadījumā, ja precizēšanas rezultātā

atklājas, ka pakalpojumu apmērs noteikts zemākā līmenī, nekā tam ir jābūt saskaņā ar
patiesajiem darba ņēmēja darba ienākumiem un veicamo obligātās iemaksas apmēru.
J. Muižniece informē, ka visi SDA izskatīšanai piedāvāti likumprojekti tiks izskatīti
budžeta 2013.gadam likumprojektu paketē. Nesaskaņoti jautājumi ( arī LDDK
iebildums) par minēto likumprojektu un grozījumiem 07.09.2010. MK noteikumos
Nr. 827„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
un iedzīvotāju ienākuma nodokli.”” tiks izskatīti 20.08.2012. starpinstitūciju
sanāksmē.
Nolemj:
4.1. Likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
konceptuāli atbalstīt.
LDDK iebilst pret likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” grozījumu 20.¹ panta
redakciju.
5.MK noteikumu projekts "Grozījumi 07.09.2010. MK noteikumos Nr.
827„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.”” .
J. Muižniece informē par Noteikumu grozījumu būtību. Proti, Noteikumu projekts
paredz: -darba devējs, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, katru darba
ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem šādos termiņos:
- par personām, kuras uzsāk darbu – ne vēlāk kā vienu dienu pirms persona uzsāk
darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu pirms persona
uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski EDS; - par darba ņēmējiem, kuri ir
mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba
ņēmēja statusu – ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas;
-darba devējs VID iesniedz ziņas par katru darba ņēmēju - fizisko personu, kura nav
reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ar kuru noslēdz uzņēmuma
līgumu vai to izbeidz;
-termiņš, kurā darba devējam jāiesniedz ziņas par katru darba ņēmēju - fizisko
personu, kura nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, ar kuru
noslēgts uzņēmuma līgums līdz šo noteikumu spēkā stāšanās un kurš turpinās pēc šo
noteikumu spēkā stāšanās, ir 30 dienas;
-ziņu kodus, kādi jāiesniedz VID par fiziskām personām, ar kurām ir noslēgts vai tiek
izbeigts uzņēmumu līgums.
Grozījumi izstrādāti sadarbībā ar FM, VID, VSAA, LDDK. Noteikumu projektā
iekļautās normas attiecībā uz darba ņēmēju reģistrēšanas kārtību un termiņiem un uz
gadījumiem, kad VID reģistrē darba ņēmēja statusa zaudēšanu tika atbalstītās Darba
lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē.
(Pielikumā: materiāls -7 lapas, audio)
Debatēs: Nolemj:
5. Konceptuāli atbalstīt MK noteikumu projektu "Grozījumi 07.09.2010. MK
noteikumos Nr. 827„Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.””

6. Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā
no 2009.gada līdz 2014.gadam””.
J. Muižniece informē, grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā
no 2009.gada līdz 2014.gadam” izstrādāti atbilstoši MK 2012.gada 10.jūlija sēdē
izskatītajam Informatīvajam ziņojumam „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību
normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu” un saskaņā
ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes doto uzdevumu. Grozījumi likumā
„Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam””, nosakot,
ka: - ar 2013.gada 1.janvāri likuma 5.panta trešajā daļā un 12.pantā noteiktā vecāku
pabalsta, maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta izmaksu apmēra ierobežojums
ir 23,02 lati kalendāra dienā un 50 procenti no piešķirtās pabalsta summas, kas vienā
kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus;
- likuma 4.pantā noteiktais izmaksas periods, kurā Valsts sociālo pabalstu likumā
noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir astoņi lati mēnesī, tiek
pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.
(Pielikumā: materiāls -19 lapas, audio)
Debatēs: P.Leiškalns, I.Alliks, J. Stalidzane, J. Kalejs, A. Muhlinkins
.Nolemj:
1.Valdības pārstāvji- konceptuāli atbalstīt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par
valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam””.
2.LBAS: no 2013.gada 1. janvāra atcelt apmēra ierobežojumu vecāku, maternitātes,
paternitātes, bezdarbnieka un slimības pabalstam.
3.LBAS, LDDK: atjaunot ģimenes valsts pabalsta apmēra diferenciāciju atkarībā no
bērnu skaita ģimenē no 2014.gada 1.janvāra.
7. Likumprojekts „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.
J. Muižniece: grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā izstrādāti atbilstoši MK
2012.gada 3.jūlija sēdē izskatītajam informatīvajam ziņojumam „Par iemaksu likmi
valsts fondēto pensiju shēmā”. Grozījumi paredz, ka sociālās apdrošināšanas iemaksu
likme valsts fondēto pensiju shēmā 2013.gadā ir 4%, 2014.gadā ir 4%, 2015.gadā ir 5
% un turpmāk - 6%.
(Pielikumā: materiāls -8 lapas, audio)
Debatēs: P.Leiškalns, I.Alliks.
Nolemj:
7. Konceptuāli atbalstīt likumprojektu „Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”.
8.Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam””.
J. Muižniece: grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam izstrādāti
atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē izskatītajam Informatīvajam
ziņojumam „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties
2013. – 2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu” un saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija sēdes doto uzdevumu. Grozījumi nosaka, ka no 2013.gada
1.janvāra kopējais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ir deviņi mēneši, un
bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma šādos apmēros: pirmos
trīs mēnešus – pilnā apmērā, nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā bezdarbnieka
pabalsta apmēra, pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta
apmēra

(Pielikumā: materiāls -19lapas, audio)
DebatesNolemj:
8. Konceptuāli atbalstīt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam””.
9.Likumprojekts “Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”.
J. Muižniece informē, ka grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā izstrādāts
atbilstoši MK 2012.gada 10.jūlija sēdē izskatītajam Informatīvajam ziņojumam „Par
sociālās aizsardzības jomas tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā,
ieviešanas izvērtējumu” un saskaņā ar MK 2012.gada 10.jūlija sēdes doto uzdevumu.
Grozījums paredz, ka saskaņā ar šo likumu noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmēru
līdz 2014.gada 31.decembrim nosaka atbilstoši likumam “Par valsts pensiju un valsts
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam”
(Pielikumā: materiāls -13lapas, audio)
Debates: J.Stalidzāne, P.Leiškalns, I. Alliks
Nolemj:
1.Valdības pārstāvji- konceptuāli atbalstīt likumprojektu “Grozījums Valsts sociālo
pabalstu likumā”.
LBAS, LDDK: atjaunot ģimenes valsts pabalsta apmēra diferenciāciju atkarībā no
bērnu skaita ģimenē no 2014.gada 1.janvāra.
6. Dažādi jautājumi
Kārtējā SDA sēde notiks 2012.gada.19.septembrī, pl.13.00
Darba kārtība:
1.Par Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas un Eiropas Sociālās drošības kodeksa
ratifikācijas gaitu Latvijā.
2.Pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 2013-2017.gadam.
3.Dzimumu stereotipu mazināšana pirmsskolas izglītības iestādēs. Labklājības
ministrijas un Ziemeļu Ministru Padomes projekts( bērnu grāmatas tulkošana,
pedagogu, vecāku apmācība par vienlīdzīgām iespējām puišiem un meitenēm)
Sēdi slēdz pl. 14.30
Sēdes vadītājs
paraksts

I.Alliks

SDA sekretāre

I.Homko
paraksts

SASKAŅOTS:
P. Leiškalns

J.Stalidzane

