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

Nr.3

2017.gada 19.aprīlis

SANĀKSMI VADA: Andris Alksnis- darba devēju puses pārstāvis – LDDK jurists, darba
tiesību eksperts
PIEDALĀS:
No valdības puses:
Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Anita Čemme, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansēšanas
nodaļas vadītāja
Sandra Stabiņa (deleģēta pārstāvēt J.Muižnieci), Labklājības ministrijas (LM) Sociālās
apdrošināšanas departamenta direktore
No darba devēju puses:
Pēteris Leiškalns, LDDK sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
Arkādijs Suškins, LDDK padomes loceklis, Cēsu rajona uzņēmēju kluba valdes
priekšsēdētājs
Jevgēņijs Kalējs, LDDK padomes loceklis, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs
Andris Zorgevics, LDDK pārstāvis
No arodbiedrību puses:
Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Anda Grīnfelde, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte sociāli
ekonomiskajos jautājumos
Sanita Birkenfelde, LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste
NEPIEDALĀS: I.Alliks, A. Dūdiņš, G.Oškāja, R. Pfeifere, L.Ābola.
PIEAICINĀTIE:
Elīna Celmiņa, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
Daina Fromholde, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte
PROTOKOLĒ: LM Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente K.Zirnīte
Sanāksmi sāk plkst. 15:34.
Darba kārtībā:
1. SDA 29.03.2017. sanāksmes protokols.
2. Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai.
3. Sociālās drošības jautājumi, strādājot citā ES dalībvalstī. Koordinācija.
1. jautājums
SDA 29.03.2017. sanāksmes protokols
SDA nolemj: Apstiprināt 2017.gada 29.marta sanāksmes protokolu Nr.2.
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2. jautājums
Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai (turpmāk – Plāns)
Ziņotājs: E.Celmiņa
Ziņotājs informē, ka minētais Plāns ir vērsts uz trīs galvenajām iedzīvotāju grupām, kuras
Latvijā visbiežāk ir pakļautas nabadzības riskam (ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, trūcīgās
personas – sociālās palīdzības saņēmēji, un cilvēki pensijas vecumā). Plānu paredzēts ieviest
ar 2018.gadu.
Prezentācija pievienota protokolam.
Par jautājumu izsakās: I.Liepiņa, A.Alksnis, P.Leiškalns, A.Suškins, J.Kalējs, A.Čemme.
SDA nolemj: Atbalstīt Plāna par minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanu tālāku
virzību, ņemot vērā:
1) LBAS atrunu, ka Plāns ir jāievieš pēc iespējas ātrāk;
2) Finanšu ministrijas pārstāvja komentāru, ka Plāns jāvērtē kontekstā ar jauno nodokļu
reformas politiku un budžeta iespējām;
3) LDDK puses pārstāvju norādījumu pašvaldībām pārskatīt to budžeta izdevumu
struktūru un prioritātes, kam līdzekļi tiek tērēti. Pašvaldībām būtu jāveic izdevumu
optimizācija ar mērķi rast rezerves arī minētā Plāna ieviešanai.
3. jautājums
Sociālās drošības jautājumi, strādājot citā ES dalībvalstī. Koordinācija
Ziņotājs: D.Fromholde
Ziņotājs informē par galvenajiem tiesību avotiem, kas regulē sociālās drošības jautājumus, par
koordinācijas mērķiem un vienotiem principiem, kas tiek ievēroti dalībvalstīs.
Prezentācija pievienota protokolam.
Par jautājumu izsakās: J.Kalējs, A.Suškins, I.Liepiņa.
SDA nolemj: Pieņemt informāciju zināšanai.
Sanāksmi slēdz plkst.16:53.
Pielikumā:
1) prezentācija "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai";
2) prezentācija "Sociālās drošības jautājumi strādājot citā ES dalībvalstī. Koordinācija”.
Sanāksmes vadītājs:

A.Alksnis

Protokolētājs:

K.Zirnīte

Saskaņots:
LBAS pārstāvis
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Valdības pārstāvis

