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SOCIĀLĀS DROŠĪBAS APAKŠPADOMES SĒDES
P R O T O K O LS Nr.5
2011.gada 18.maijā

Rīgā

SĒDES SĀKUMS pl. 13.00
SĒDĒ PIEDALĀS
SDA locekļi:

NEPIEDALĀS:

E.Baldzēns, A.Dūdiņš, A.Čemme, P. Leiškalns, J.Muižniece,
R.Pfeifere, R.Stabiņa , J.Stalidzāne, A.Suškins , A. Zorgevičs,
J.Ušpelis
J. Kalējs, A.Muhlinkins, I. Alliks, L. Vancāne

UZAICINĀTĀS
PERSONAS :

I.Jurševska - LM ministre
L. Liepiņa - LM BĢP departamenta direktore

SĒDI VADA:
PROTOKOLĒ:

.
A.Suškins
I.Homko

DIENAS KĀRTĪBĀ:
1. Par darba kārtību.
2. SDA 2011.gada 20.aprīļa sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
3. Labklājības ministres I. Jurševskas kundzes informācija par LM plānotajām
izmaiņām sociālās politikas jomā.
4. Par Rīcības plānu pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.
– 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam".
Ziņo: LM BĢP departamenta direktore
L. Liepiņa
5. Dažādi jautājumi
1. Par darba kārtību.
Nolemj:
1. Apstiprināt precizēto SDA sēdes darba kārtību.
2. SDA 2011.gada 20. aprīļa sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
Nolemj:
2.1. Apstiprināt SDA 2011.gada 20. aprīļa sēdes protokolu Nr.4.

3. Labklājības ministres I. Jurševskas kundzes informācija par LM plānotajām
izmaiņām sociālās politikas jomā.
Labklājības ministres I. Jurševskas kundzes informē par:
1. LM plānotajām par izmaiņām sociālajā jomā ( par GMI un dzīvokļa pabalsta
līdzfinansēšanas pārtraukšanu ar 2012.gada 1.janvāri; par iespēju paplašināt
tiesības pašvaldībām pašām izlemt par sociālās palīdzības veidiem u.c.);
2. par plānoto ģimenes valsts pabalsta reformu ar 2012.gada 1. janvāri.
Reformas mērķis : pabalsta ekvivalentu ekonomiski aktīvās ģimenes ar
bērniem saņems, izmantojot iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojuma
paaugstināšanu par apgādībā esošu bērnu, bet pārējas ģimenes pabalstu 8 latu
apmērā varētu turpināt saņemt kā līdz šim.
3. par LM pozīciju sakarā ar valsts prezidenta apturētājiem grozījumiem likumā
„Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”,
„Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, „Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam”, kuri paredz atsevišķu pabalstu apmēru ierobežojumu
saglabāšanu līdz 2014.gada 31.decembrim. Pēc LM aplēsēm, ja noteiktie
pabalstu griesti tiks saglabāti tikai līdz 2012.gada 31.decembrim, 2013. gadā
par 25,8 milj. latu un 2014.gadā par 26,4 milj. latu palielināsies izdevumi
pabalstu izmaksu nodrošināšanai. Līdz ar to palielināsies arī valsts sociālās
apdrošināšanas speciālā budžeta deficīts. Minēto pabalstu apmēru
ierobežojumu pamatotību LM izvērtē divreiz gadā un sniedz priekšlikumus
Saeimai to saglabāšanai vai atcelšanai .Gadījumā, ja ekonomiskā situācija
valstī un situācija valsts sociālās apdrošināšanas budžetā uzlabosies straujāk
nekā mēs šobrīd prognozējam, ierobežojumi tiks atcelti.

Debatēs: E.Baldzēns, P. Leiškalns, J.Muižniece, I. Jurševskas, J.Stalidzāne,
A.Zorgevičs, A. Suškins, A.Čemme.
E.Baldzēns uzskata, ka saglabājot pabalstiem „griestus” arī turpmāk, mēs tādējādi
spodrinām „ēnu” ekonomiku. Ja mēs „ēnu” ekonomiku samazinātu par ¼ ( 40.6%),
tad valsts papildus iegūtu ≈240 milj. latu. Atzīme, ka valdības izstrādātais „ēnu”
ekonomikas apkarošanas plāns ir labs, bet nerisinot jautājumu par nodokļu
samazināšanu, mēs tikai piebremzējam „ēnu” ekonomiku. Uzskata, ka jābūt gan
vsaoi iemaksu, gan pabalstu izmaksu griestiem.
P. Leiškalns vaicā par pabalsta apmēra noteikšanai normas „11,51Ls dienā”
aprēķināšanas pamatojumu.
J.Muižniece: par pamatu tika ņemta 2009.gada valstī vidēja sociālās apdrošināšanas
iemaksu alga.
J.Stalidzāne pauž neatbalstu par LM plānoto maternitātes pabalsta apmēra
aprēķināšanas kārtību, kas paredz, ka to aprēķinās no personas vidējas apdrošināšanas
iemaksu algas 80% apmērā arī pēc 2012.gada 31.decembra. Uzskata, ka no valsts
sociālās apdrošināšanas budžeta jāizņem tam neraksturīgas izmaksas: vecāku
pabalstus, piemaksas pie pensijām. Neizpratne, kāpēc šodien jāsteidzas ar normām,
kuras darbosies 2013.-2014.gadā.

I. Jurševska skaidro situāciju sakarā ar šo pabalstu izmaksām – vsaoi 2% šogad ir
novirzīti vecāku pabalstiem; saskaņā ar valdības lēmumu piemaksas pie pensijām tiks
novirzīti uz pamatbudžetu ar 2014.gadu.
A.Zorgevičs uzskata, ka FM pie mums kļuva par „mazo MK”, kura nosaka visu
„cirpšanas” politiku, nevis politiku, kuras mērķis būtu motivēt darba devējus un
darba ņēmējus maksāt nodokļus un veidot savstarpējo uzticību. LM iet pavadā šai
politikai. Ja pakalpojums neseko iemaksām, cilvēks nodokļus nemaksās. Sen bija
nepieciešams attīrīt valsts sociālās apdrošināšanas budžetu no neraksturīgām
izmaksām. Sabiedrībā valda nihilisms: jaunie netic nekam.
A.Suškins ierosina: gadījumā , ja sociālās apdrošināšanas budžetam būs
nepieciešamība veikt aizņēmumu no pamatbudžeta, kā to prognoze LM, uz tā rēķinā,
ka no sociālās apdrošināšanas budžeta vairākus gadus tika veiktas tam neraksturīgas
izmaksas, atbrīvot sociālās apdrošināšanas budžetu no % maksājumiem
pamatbudžetam par aizņēmumu.
A. Čemme situāciju par nepieciešamību šodien risināt jautājumu par sociālās
apdrošināšanas likumos normas, kura paredz pabalstu apmēru ierobežošanu,
pagarināšanu arī uz 2013.-2014.gadu, skaidro ar to, ka no š.g. marta FM izstrādā
2013.-2014.gada valsts budžeta bāzi (makroekonomiskos radītājus).
P. Leiškalns vaicā , vai ģimenes valsts pabalsta reformas mērķis ir tikai līdzekļu
ekonomija? Uzskata, ka šajā sakarā būtiski palielināsies administratīvie izdevumi.
I. Jurševska uzskata , ka reformai ir savi plusi. t.i. stimuls personai ātrāk atgriezties
darba tirgu. Neapšaubāmi, ka tās ir saistīts arī ar līdzekļu trūkumu un PB un SVF
prasību.
P. Leiškalns secina, ka reformas nepieciešamība ir noteikta tikai ar naudas trūkumu (
35.milj.latu).
E.Baldzēns par lielu LM un LBAS panākumu uzskata, kā izdevās šogad saglabāt
ģimenes valsts pabalstu 8.latu apmērā.
A. Suškins pateicās ministres kundzei par sociālā dialoga praktisko atbalstīšanu SDA
līmenī, jo tā ir otra tikšanās ar SDA locekļiem.
Nolemj:
3. Labklājības ministres I. Jurševskas kundzes informāciju par LM plānotajām
izmaiņām sociālās politikas jomā pieņemt zināšanai.
4. Par Rīcības plānu pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes
2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam".
L. Liepiņa sniedz īsu pārskatu par Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. –
2013.gadam"izstrādāšanas un apspriešanas gaitu. Informē, kā tā ir pēdēja versija, kura
tuvākajā laikā tiks izsludināta VSS.
(Pielikumā: materiāls- 27 lapas, audio)
Debatēs: P. Leiškalns, L. Liepiņa, A.Zorgevičs, J.Stalidzāne, A. Suškins, E.Baldzēns
A.Zorgevičs izvērtējot situāciju sociālajā budžetā , kura pamatā ir saistīta ar nodokļa
maksātāja skaita samazināšanu, uzskata steidzīgi jārisina problēmu sakarā ar nodokļa
maksātāja skaita samazināšanu; noņemt vairākus labumus, kuri bija noteikti
„treknajos” gados; ar sabiedrību jārūna par nākotnes vīzijām, nevis zīmēt tikai
melnas ainas. Diemžēl mēs apspriežam tikai šā brīža situāciju.
J.Stalidzāne kā vienu no trūkumiem uzskata ekonomisko prognožu trūkums valstī.
P. Leiškalns piebilst kā, piemēram, Vācijai ir nepieciešams mūsu vidēji un augsti
kvalificēts darbaspēks.

E.Baldzēns uzskata, situācijā, kad samazinās budžeta deficīts, mums nevajadzētu
pildīt visas apņemšanas ar PB; jārespektē tautsaimniecības attīstību , jāinteresē darba
devējus un darba ņēmējus maksāt nodokļus; jārūna ar nozarēm par ģenerālvienošanās
pozitīvām pusēm.
Nolemj:
4.1. Informāciju par Rīcības plānu pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam" pieņemt
zināšanai.
5. Dažādi jautājumi
Kārtējā SDA sēde notiks 15.jūnija, pl. 13.00
Darba kārtībā:
1.Informācija par Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas
īstenošanai projektu un tajā ietverto mērķi nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanas mērķi.
A.Zorgevičs: lūdz, lai informatīvais materiāls par Latvijas nacionālās reformu
programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai projektu un tajā ietverto mērķi
nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas mērķi būtu nosūtīts vismaz 10
dienas pirms SDA sēdes.
2.Informāciju par problēmām un nepieciešamajiem risinājumiem sieviešu un
vīriešu līdztiesības nodrošināšanai saistībā ar Programmas dzimumu līdztiesības
īstenošanai 2011.-2013.gadam izstrādi.
.

Sēdi slēdz pl. 14.30

Sēdes vadītājs

A.Suškins
paraksts

SDA sekretāre

I.Homko
paraksts

SASKAŅOTS:
E.Baldz

J Muižniece

