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

Nr.5

2017.gada 18.oktobrī

SANĀKSMI VADA: Irēna Liepiņa- arodbiedrību puses pārstāvis – LBAS priekšsēdētāja
vietniece
PIEDALĀS:
No valdības puses:
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs
Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks
No darba devēju puses:
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) sociālo lietu un sociālās
drošības eksperts
Andris Alksnis (deleģēts pārstāvēt arī A.Suškinu), LDDK jurists, darba tiesību eksperts
No arodbiedrību puses:
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
Rita Pfeifere, Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja
NEPIEDALĀS: J.Muižniece, A.Dūdiņš, A.Čemme, G.Oškāja, L.Ābola, A.Zorgevics,
J.Kalējs.
PIEAICINĀTIE:
Sandra Stabiņa, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore
Velga Lazdiņa-Zaka, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente
Dace Trušinska, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sanāksmi sāk plkst. 13:00.
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Darba kārtībā:
SDA 31.05.2017. sanāksmes protokols.
Informatīvs ziņojums MK (saīsināta versija) par panākto progresu Sociālās Hartas
īstenošanā.
Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās no 2018.gada 1.janvāra.
Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā.
1. jautājums
SDA 31.05.2017. sanāksmes protokols

SDA nolemj: Apstiprināt 2017.gada 31.maija sanāksmes protokolu Nr.4.
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2. jautājums
Informatīvs ziņojums MK (saīsināta versija) par panākto progresu Sociālās Hartas
īstenošanā
Ziņotājs: V.Lazdiņa-Zaka
Ziņotājs informē par Eiropas Sociālās hartas un Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas (Pārskatītā
harta) ratifikācijas gaitu un rezultātiem. Tiek ziņots arī par ikgadējiem iesniegtajiem
nacionālajiem ziņojumiem, proti, par Pārskatītās hartas ratificēto pantu piemērošanu - valsts
tiesību aktu un prakses atbilstību Pārskatītās hartas prasībām un Eiropas Sociālo tiesību
komitejas interpretācijai. Uz šīs informācijas pamat tiek gatavots arī informatīvais ziņojums
MK par panākto progresu Pārskatītās Hartas īstenošanā.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņ, I.Alliks.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. jautājums
Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās no 2018.gada 1.janvāra
Ziņotājs: S. Stabiņa
Ziņotājs informē par 2017.gada 27.jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par
valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopējās
likmes paaugstināšanu par 1%punktu (jauns apdrošināšanas veids – veselības apdrošināšana),
kā arī izmaiņas pašnodarbinātajām personām un autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem
attiecībā uz iemaksu veikšanu.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, I.Alliks, A.Alksnis.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
4. jautājums
Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā
Ziņotājs: D.Trušinska
Ziņotājs informē par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā (stāsies spēkā ar 2018.gada
1.janvāri) attiecībā uz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju komisijas maksām,
ieguldījumu proporcijām, ieguldījumu plānu reklamēšanu un izplatīšanu. Kā arī par līdzekļu
pārvaldītāja vai ieguldījumu plāna maiņas iesniegumu iesniegšanu turpmāk.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, I.Alliks, R.Pfeifere, S.Stabiņa.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
Sanāksmi slēdz plkst.14:02.
Pielikumā:
1) prezentācija „Pārskatītā Eiropas Sociālā harta: ratifikācijas gaita un rezultāti”;
2) prezentācija „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””;
3) prezentācija „Izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā”.
Sanāksmes vadītājs:

I.Liepiņa

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
LDDK pārstāvis
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Valdības pārstāvis
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