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

Nr.4

2018.gada 14.jūnijs

SANĀKSMI VADA: Andris Alksnis – darba devēju 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 vietnieks.
No darba devēju puses:
Andris Alksnis (deleģēts pārstāvēt arī Arkādiju Suškinu), Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) jurists, darba tiesību eksperts.
Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts.
No arodbiedrību puses:
Irēna Liepiņa, Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece.
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos.
Linda Romele, LBAS eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos.
NEPIEDALĀS: L.Neiders, A.Čemme, R.Pfeifere, G.Oškāja, L.Ābola, A.Zorgevics, J.Kalējs.
PIEAICINĀTIE:
Evija Kūla, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktores vietniece.
Maksims Ivanovs, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors.
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sanāksmi sāk plkst. 13:02.
Darba kārtībā:
1. SDA 2018.gada 18.aprīļa sanāksmes protokola Nr.3 apstiprināšana.
2. Deinstitucionalizācija un tās ietekme uz kopējo sociālās drošības un veselības aprūpes
sistēmu.
3. Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam (projekts).
1. jautājums
SDA 2018.gada 18.aprīļa sanāksmes protokola Nr.3 apstiprināšana
SDA nolemj: Apstiprināt 2018.gada 18.aprīļa sanāksmes protokolu Nr.3.
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2. jautājums
Deinstitucionalizācija un tās ietekme uz kopējo sociālās drošības un veselības aprūpes
sistēmu
Ziņo: M.Ivanovs
Ziņotājs informē par Deinstitucionalizācijas plāna personu mērķgrupām (pilngadīgas personas
ar garīga rakstura traucējumiem; ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši; bērni ar
funkcionāliem traucējumiem), par plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem un finansējuma
apjomu un tā avotu.
Prezentācija „Deinstitucionalizācija un tās ietekme uz kopējo sociālās drošības un veselības
aprūpes sistēmu” pievienota protokolam.
Par jautājumu izsakās: A.Alksnis, P.Leiškalns, I.Alliks, A.Dūdiņš, L.Romele, A.Grīnfelde,
I.Liepiņa.
P.Leiškalns atzīmē, ka nepieciešams risināt arī jautājumus, kas skar personas ar funkcionāla
rakstura traucējumiem.
I.Liepiņa papildina – ņemot vērā aktuālo jautājumu par sabiedrības novecošanos, svarīgi
domāt tieši par personu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanu darba tirgū, piemēram,
piekļuve darba vietai.
L.Romele aktualizē jautājumu par sociālās aprūpes centros nodarbināto
pārkvalifikācijas iespējām, gadījumā, kad tiek reorganizēti aprūpes centri.

personu

SDA nolemj: konceptuāli atbalstīt plāna tālāku virzību.
3. jautājums
Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam (projekts)
Ziņo: E.Kūla
Ziņotājs informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, plānots pārskatīt noteiktus valsts un
pašvaldības atbalsta pasākumus, proti, minimālās vecuma pensijas, valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsts, trūcīgas personas ienākuma līmeni, garantētā minimālā ienākuma
līmeni, vienotu maznodrošinātās personas ienākuma līmeni un vienotu dzīvokļa pabalsta
tvērumu.
Prezentācija „Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam
(projekts)” pievienota protokolam.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, I.Alliks, A.Dūdiņš, A.Grīnfelde, L.Romele, P.Leiškalns.
L.Romele atzinīgi vērtē projektā paredzēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanu
ar patēriņā cenu indeksu (PCI), vienlaikus norādot, ka trūcīgo personu patēriņa grozs tomēr
varētu būt atšķirīgs no valstī vidējā PCI.
P.Leiškalns vērtē pozitīvi plāna ieviešanu, jo tas ir vērsts uz nabadzīgāko iedzīvotāju skaita
mazināšanu, piebilstot, ka minimālās vecuma pensiju līmenis netiek pietiekami sasaistīts ar
personas darba ieguldījumu un ziņotajā projektā nav iekļauts atbalsts, kas attiecas uz personu
ar invaliditāti apgādībā esošajiem bērniem.
I.Alliks informē, ka attiecībā uz minimālo vecuma pensiju apmēru pēc personas nostrādātā
darba stāža, turpmāk nākotnē diskusijas ir iespējamas.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai un konceptuāli atbalstīt plāna tālāku virzību.
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Sanāksmi slēdz plkst.14:08.
Pielikumā:
1) prezentācija „Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.2020.gadam (projekts)”;
2) prezentācija „Deinstitucionalizācija un tās ietekme uz kopējo sociālās drošības un veselības
aprūpes sistēmu”.
Sanāksmes vadītājs:
Protokolētājs:

A.Alksnis
K.Zirnīte

Saskaņots:
Valdības pārstāvis
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LBAS pārstāvis

