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

Nr.1

2018.gada 21.februāris

SANĀKSMI VADA: Andris Alksnis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) jurists,
darba tiesību eksperts.
PIEDALĀS:
No valdības puses:
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs.
Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks.
Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks.
No darba devēju puses:
Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts.
Jevgēņijs Kalējs, LDDK padomes loceklis, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs.
Andris Alksnis pilnvarots sēdē pārstāvēt LDDK padomes locekli Arkādiju Suškinu un
LDDK pārstāvi Andri Zorgevicu.
No arodbiedrību puses:
Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs.
Rita Pfeifere, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja.
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos.
NEPIEDALĀS: I.Liepiņa, G.Oškāja, L.Ābola, A.Čemme, J.Muižniece.
PIEAICINĀTIE:
Sandra Stabiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore.
Inese Upīte, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte.
Sandra Rucka, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte.
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente I.Salmane.
Sanāksmi sāk plkst. 13:00.
Darba kārtībā:
1. SDA darba plāns 2018.gadam.
2. Par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību, lai
nodrošinātu vienotu vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtību visiem īstermiņa sociālās
apdrošināšanas pabalstiem un apdrošināšanas atlīdzībām.
3. Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
1. jautājums
SDA darba plāns 2018.gadam
Ziņotājs: S.Stabiņa
Par jautājumu izsakās: E.Baldzēns, I.Alliks, A.Alksnis, A.Grīnfelde.
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E.Baldzēns rosina darba plānā ietvert jautājumu par Informatīvo ziņojumu par panākto
progresu Sociālās Hartas īstenošanā. Kā arī piedāvā pārrunāt jautājumu par iespējamām
neatbilstībām, kas varētu būt saistībā par Nodarbinātības, apmācību un vienlīdzīgu iespēju
grupu pedagogu tiesību kontekstā.
A.Grīnfelde aicina darba plānā 2018.gada 20.jūnijā plānoto SDA sanāksmi organizēt nedēļu
ātrāk.
SDA nolemj:
1) LBAS rosināto jautājumu par iespējamām neatbilstībām Nodarbinātības, apmācību un
vienlīdzīgu iespēju grupu pedagogu tiesību kontekstā skatīt Darba lietu trīspusējās sadarbības
apakšpadomē;
2) Apstiprināt darba plānu 2018.gadam, ņemot vērā ierosinājumus.

2. jautājums
Par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumiem un kārtību, lai
nodrošinātu vienotu vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtību visiem īstermiņa
sociālās apdrošināšanas pabalstiem un apdrošināšanas atlīdzībām
Ziņotājs: I.Upīte
Ziņotājs informē par iespējamām izmaiņām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu
(maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalstu un atlīdzības par darbspēju
zaudējumu) vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumos un kārtībā, kas
Ministru kabinetam jāizdod noteikumos līdz 2019.gada 31.decembrim.
Prezentācija pievienota protokolam.
Par jautājumu izsakās: P.Leiškalns, A.Alksnis, J.Kalējs, E.Baldzēns, I.Alliks.
SDA nolemj: LDDK un LBAS puses aicina neieviest priekšlikumu par mēnešu ar viszemāko
un visaugstāko sociālās apdrošināšanas iemaksu algu izslēgšanu vidējās sociālās
apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas 12 mēnešu periodā. Labklājības ministrija
izvērtēs minēto priekšlikumu.
3. jautājums
Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
Ziņotājs: S.Rucka
Ziņotājs informē par grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (tiks uzsaukti
Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 22.februārī), kas izriet no likumā „Par nodokļiem un
nodevām” noteiktajam, ka ar 2021.gada 1.janvāri tiek ieviests vienotais nodokļu konts. Tāpat
likumā tiks veikts precizējums attiecībā uz autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām,
kurām ar 2018.gada 1.janvāri jāveic 5% obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju
apdrošināšanai – šajā periodā, kad persona veic 5% iemaksas pensiju apdrošināšanai, no
valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem paralēli netiks veiktas iemaksas pensiju
apdrošināšanai.
Par jautājumu izsakās: P.Leiškalns, I.Alliks, E.Baldzēns.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
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Sanāksmi slēdz plkst.13:47.
Pielikumā: prezentācija "Plānotās izmaiņas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā".

Sanāksmes vadītājs:

A.Alksnis

Protokolētājs:

I.Salmane

Saskaņots:
LBAS pārstāvis
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Valdības pārstāvis

