Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
Sociālās drošības apakšpadomes (SDA) sanāksmes
PROTOKOLS
Rīgā, Skolas ielā 28

Nr.2

2019.gada 20.februāris

SANĀKSMI VADA: Irēna Liepiņa – arodbiedrību puses pārstāvis.
PIEDALĀS:
No valdības puses:
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs
Jana Muižniece, LM valsts sekretāra vietniece
Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora p.i.
No darba devēju puses:
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālo lietu un sociālās
drošības eksperts
Arkādijs Suškins, LDDK padomes loceklis; Cēsu rajona uzņēmēju kluba valdes
priekšsēdētājs
No arodbiedrību puses:
Irēna Liepiņa, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece
Gita Oškāja, Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juridiskās daļas vadītāja
Ziedonis Antapsons, LBAS eksperts darba aizsardzības jautājumos
NEPIEDALĀS: L.Neiders, A.Čemme, L.Ābola, A.Grīnfelde, R.Pfeifere, J.Jansone, J.Kalējs,
J.Pumpiņš.
PIEAICINĀTIE:
Dace Trušinska, LM Sociālās apdrošināšanas departaments
Daiga Kudiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departaments
Daina Fromholde, LM Sociālās apdrošināšanas departaments
Sandra Stabiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departaments
PROTOKOLĒ: K.Zirnīte, LM Sociālās apdrošināšanas departaments
Sanāksmi sāk plkst. 13:05.

1.
2.
3.
4.

Darba kārtībā:
Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes un Sociālās drošības apakšpadomes
2019.gada 30.janvāra protokola Nr.1 apstiprināšana.
Sociālās drošības apakšpadomes darba plāns 2019.gadam.
Plānotās izmaiņas likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
darbā un arodslimībām".
Izmaiņas personu sociālajā drošībā sakarā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma.
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1. jautājums
Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes un Sociālās drošības apakšpadomes
2019.gada 30.janvāra protokols Nr.1
SDA nolemj: Apstiprināt 2019.gada 30.janvāra sanāksmes protokolu Nr.1.
2. jautājums
Sociālās drošības apakšpadomes darba plāns 2019.gadam
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, I.Alliks, J.Muižniece.
I.Alliks papildina, ka darba plānu iespējams papildināt ar aktuālajiem jautājumiem.
SDA nolemj: Apstiprināt darba plānu 2019.gadam.
3. jautājums
Plānotās izmaiņas likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām"
Ziņo: D.Trušinska
Ziņotājs informē par apdrošināšanas atlīdzību skaita dinamiku (īpaši pieaug atlīdzību
saņēmēju skaits arodsaslimšanas gadījumā ar 25%-49% darbspēju zaudējumu pakāpi). Tā kā
šobrīd ir sadrumstaloti pakalpojumu aprēķina nosacījumi, plānots sakārtot vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinu ar mērķi nodrošināt pēc iespējas personas zaudētajiem
ienākumiem atbilstošu sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru (stātos spēkā ar
01.01.2021). Akcentē jautājumu par izmaksas griestu (piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstam) pārskatīšanu noteiktajiem pakalpojumiem, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu
saņēmēju loku pārskatīšanu, par nesamērīgo atšķirību atlīdzību un invaliditātes pensiju
apmēros un par papildus kompensāciju medicīnas izdevumiem.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, I.Alliks, P.Leiškalns, G.Oškāja, A.Dūdiņš, S.Stabiņa,
A.Suškins.
G.Oškāja atzīmē, tā kā tiek plānots palielināt iemaksu algas aprēķināšanas periodu, lai
novērstu nepamatoti augstos pabalstu izmaksu, šiem pakalpojumiem izmaksas griesti būtu
jānoņem. Ir liela sabiedrības daļa, kas gūst ienākumus virs šo griestu apjoma.
I.Liepiņa atbalsta atlīdzību par apgādnieka zaudējumu saņēmēju loku pārskatīšanu ar iespēju
gūt papildus līdzekļus, kas tiktu novirzīti atlīdzības apmēra celšanai mērķējot uz bērna
interesēm. Izsaka priekšlikumu – pirms likumprojekta iesniegšanas VSS, aicina izsūtīt to
sociālajiem partneriem izskatīšanai, vienlaikus apņemoties to izskatīt operatīvos termiņos.
I.Alliks atzīmē, ka attiecībā uz papildus minētajiem problēmjautājumiem, kas nav iekļauti
likumprojektā, jāturpina strādāt.
SDA nolemj: Konceptuāli atbalstīt likumprojekta tālāku virzību. Pirms tā iesniegšanas VSS,
likumprojektu nosūtīt sociālajiem partneriem vispārējā viedokļa noskaidrošanai.
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4. jautājums
Izmaiņas personu sociālajā drošībā sakarā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma
Ziņo: D.Fromholde, D.Kudiņa
Ziņotāji sniedz ieskatu par iespējamām izmaiņām sociālajā drošībā, darbs pie risinājumiem
Latvijā norit vienlaicīgi ar ES pasākumiem. Situācijas risinājums Latvijas līmenī –
likumprojekts „Likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības”.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, A.Suškins, J.Muižniece, I.Alliks, P.Leiškalns.
SDA nolemj: Informāciju pieņemt zināšanai.
Sanāksmi slēdz plkst.14:25.
Pielikumā:
1) prezentācija „Plānotās izmaiņas likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””;
2) prezentācija „Sociālā drošība BREXIT kontekstā”.

Sanāksmes vadītājs:

I.Liepiņa

Protokolētājs:

K.Zirnīte
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