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

Nr.3

2018.gada 18.aprīlis

SANĀKSMI VADA: Irēna Liepiņa – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
priekšsēdētāja vietniece.
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.
Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta ekonomists.
Anita Čemme, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļas vadītāja.
No darba devēju puses:
Andris Alksnis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) jurists, darba tiesību eksperts.
Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts.
Arkādijs Suškins (deleģēts pārstāvēt arī Jevgēņiju Kalēju), LDDK padomes loceklis; Cēsu
rajona uzņēmēju kluba valdes priekšsēdētājs.
No arodbiedrību puses:
Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece.
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos.
Rita Pfeifere, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja.
NEPIEDALĀS: G.Oškāja, L.Ābola, A.Zorgevics.
PIEAICINĀTIE:
Ilona Deģe, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Fondēto pensiju shēmas
administrēšanas daļas vadītāja.
Inga Briede, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta Pensiju
un ieguldījumu fondu daļas vecākā uzraudzības eksperte.
Lāsma Baļķe, FKTK Uzraudzības departamenta Pensiju un ieguldījumu fondu daļas vecākā
uzraudzības eksperte.
Linda Austere, Latvijas Komercbanku asociācijas padomniece rīcībpolitikas jautājumos.
Jānis Rozenfelds, IPAS „SEB investment management” valdes priekšsēdētājs, Latvijas
Komercbanku asociācijas Finanšu instrumentu un tirgus pakalpojumu komitejas pārstāvis.
Sandra Stabiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore.
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sanāksmi sāk plkst. 13:03.
Darba kārtībā:
1. SDA 2018.gada 28.marta sanāksmes protokola Nr.2 apstiprināšana.
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2. Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2017.gadā.
3. Pārskats par privāto pensiju fondu darbību 2017.gadā.
1. jautājums
SDA 2018.gada 28.marta sanāksmes protokola Nr.2 apstiprināšana
SDA nolemj: Apstiprināt 2018.gada 28.marta sanāksmes protokolu Nr.2.
2. jautājums
Pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2017.gadā
Ziņo: I.Deģe, I.Briede, J. Rozenfelds
I.Deģe ziņo par shēmas dalībnieku skaitu, to aktivitāti pēc veiktajām iemaksām, to
izvēlētajiem ieguldījumu plāniem, pārskaitītajām iemaksām un uzkrāto kapitālu shēmā.
I.Briede informē par būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos 2017.gadā attiecībā uz fondēto
pensiju shēmas komisijas maksājumiem, uz ieguldījumiem, atskaites indeksu. Pārsvarā visi
pārvaldītāji ir pārskatījuši sev piemērotās komisijas maksas. FKTK turpina līdzekļu
pārvaldītāju uzraudzību, veicot gan klātienes, gan neklātienes pārbaudes.
J. Rozenfelds papildina, ka finanšu tirgus atdeves rādītāji konservatīvajiem plāniem ir bijuši
pieticīgi. Kopumā pēdējos gados svārstīgums finanšu tirgos ir bijis netipiski zems. Vērš
uzmanību uz nemainīgi diezgan zemo sabiedrības zināšanu līmeni par pensiju sistēmu un
zemo uzkrājumu pensijām salīdzinoši lielam dalībnieku skaitam.
Prezentācija „Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) jeb pensiju 2. līmenis” pievienota
protokolam.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, A.Suškins, I.Alliks, P.Leiškalns.
J. Rozenfelds atzīmē, ka LKA ir aktualizējusi jautājumu par nepieciešamību izvērst plašākas,
pieejamākas iespējas shēmas dalībniekiem redzēt informāciju par saviem pensiju
uzkrājumiem.
I.Alliks papildina, ka ir svarīgi turpināt skaidrot sabiedrībai par katra viena indivīda atbildību
veidot un sekot līdzi savas pensijas uzkrājumam.
R.Pfeifere izsakās par uzticības līmeņa sistēmai trauslo noturību sabiedrībā.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. jautājums
Pārskats par privāto pensiju fondu darbību 2017.gadā
Ziņo: L.Baļķe, J. Rozenfelds
L.Baļķe informē par pensiju fondu dalībnieku skaita pieaugumu, pensiju plānu pozitīviem
ienesīguma rezultātiem, plānu ieguldījumu struktūru, kā arī par FKTK uzraudzības
pasākumiem.
J. Rozenfelds papildina, ka vidējais dalībnieku vecums ir 48 gadi, t.i., lielāks nekā 2.pensiju
līmenī. Vidējās iemaksas pensiju fondos ir 4-5% no bruto algas. Par 6% Latvijā
nodarbinātajiem iemaksas pensiju 3.līmenī veic to darba devējs.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, A.Suškins, I.Alliks, P.Leiškalns.
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I.Liepiņa atzīmē, ka LBAS būtu gatava atbalstīt izmaiņas sistēmā (nemainot līdzšinējo trīs
līmeņu pensiju sistēmu), kas veicinātu darba devēju iesaisti veikt iemaksas pensiju 3.līmenī.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
Sanāksmi slēdz plkst.14:30.
Pielikumā prezentācija „Valsts fondēto pensiju shēma (VFPS) jeb pensiju 2. līmenis”.
Sanāksmes vadītājs:

I.Liepiņa

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
Valdības pārstāvis
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LDDK pārstāvis

