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Darba kārtībā:

1. Lēmuma par pensiju indeksāciju 2014.gadā un nākamajos gados galīgā
apstiprināšana.
2. Veselības pakalpojumi senioriem- Zobārstniecības pakalpojumi senioriem.
3. Citi jautājumi.

1. Lēmuma par pensiju indeksāciju 2014.gadā un nākamajos gados galīgā
apstiprināšana

Senioru lietu padomes (turpmāk - padome) vadītāja I.Viņķele atklāj septīto padomes
sēdi un norāda, ka saskaņā ar 14.11.2013. padomes sēdē noteikto, kur Labklājības
ministrija (LM) aicināja, līdz novembra beigām atsūtīt komentārus par LM
izstrādātajiem pensiju indeksācijas variantiem, LM ir saņēmusi akceptu no pensionāru
biedrībām par pensiju indeksācijas variantu, kā arī ir saņemts akcepts pensiju
indeksācijas likuma izstrādei. Rezultātā ir panākta vienošanās, ka tiks indeksētas visas
pensijas līdz noteiktam līmenim ar vienu koeficientu, ko veido patēriņa cenu izmaiņu
indekss (PCI) un darba algas pieauguma indekss (25% apmērā). Visām pensijām no
2015.gada tiks indeksēta viena bāzes summa jeb 50 % no iepriekšējā gada vidējās
apdrošināšanas algas. 2014. gadā tiks indeksēta pensijas daļa līdz 200.00 LVL. LM to
ir izstrādājusi likumprojektu pensiju indeksācijai un ir gatava to iesniegt valsts
sekretāru sanāksmē.

2. Veselības pakalpojumi senioriem- Zobārstniecības pakalpojumi senioriem.

I.Viņķele aicina Paeglīša kungu prezentēt prezentāciju par Zobārstniecības
pakalpojumiem senioriem.
A.Paeglītis prezentē prezentāciju par Zobārstniecības aprūpes pakalpojumu
saņemšanas iespējām, Kurzemes reģionā veikto pētījumu un no tā izrietošajiem
galvenajiem secinājumiem, kā arī provizoriskajiem nepieciešamajiem finanšu
līdzekļiem senioram mutes veselības uzturēšanai. (Skat.prezentāciju pielikumā).
A.Paeglītis prezentācijas noslēgumā aicina uzdot jautājumus.

J.Ancāne- Vai ir iespēja noorganizēt, ka pie vietējiem Vārkavas iedzīvotājiem
atbrauktu specializētais zobārstu autobuss?
A.Paeglītis- atbild, ka var noorganizēt, tikai nepieciešama nauda transporta izmaksu
segšanai- degvielai. Ierosina jautājuma risināšanai piesaistīt vietējo pašvaldību.

S.Beikerte- aicina nedalīt seniorus aprūpes centros dzīvojošajos un aprūpes centros
nedzīvojošos. Aicina senioru kopu skatīties kā vienotu veselumu. Jautā vai ir
izstrādāta programma, kur no valsts šādai pakalpojumu programmai tiek prasīti kādi
naudas līdzekļi?
A.Paeglītis piekrīt, ka jādomā par līdzekļu meklēšanu.
S.Beikerte aicina atkārtoti ieviest iespēju pagasta centros kādās konkrētās dienās
saņemt zobārstniecības pakalpojumus. Tā senioriem būtu iespēja, nebraucot ārpus
sava pagasta, kas ir ļoti dārgi, saņemt zobārstniecības pakalpojumus.
I.Alliks norāda, ka var mēģināt caur Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzekļiem
atrast finansējumu, bet tas būtu Veselības ministrijai pētāms jautājums.
M.Poršņova norāda uz to, ka arī pašiem jābūt aktīviem un jāmēģina situācija attīstīt,
meklēt līdzekļus.
A.Paeglītis- norāda, ka labs piemērs ir Kurzemes reģions, kur dakteri paši meklē
iespēju, kur atrast naudu, lai seniorus ārstētu.
A.Siliņš saka paldies par prezentāciju un noslēdz šo jautājumu.
3. Citi jautājumi.

A.Siliņš kopsavilkumā par padomes darbu 2013. gadā saka paldies un cer, ka senioru
padome varēs darboties arī nākamajā gadā, jo LPF cer, ka varēs risināt vismaz vēl 6-7
jautājumus, ko LPF ir iesniegusi LM. Norāda, ka LPF ir sākusi darbu pie senioru
anketēšanas, kur apjautā seniorus par viņu dzīves apstākļiem. Sola, ka februāri
prezentēs anketēšanas rezultātus.
S.Beikerte cer, ka, pateicoties padomes darbam, un redzot kā tika strādāts šajā gadā,
seniori vairāk uzticēsies LM darbiniekiem kā profesionāļiem, kas ir speciālisti savā
jomā, pēta jautājumus, iedziļinās utt.
J.Ancāne- saka paldies LM par to, ka darbinieki bija Latgalē un izskaidroja pensiju
indeksācijas būtību senioriem tur un saka paldies par to, ka nākamajā gadā būs pensiju
indeksācija. Viņa norāda, ka nākamajā gadā būtu labāk, ja padomes sēdes notiktu
trešdienās.
I.Viņķele- saka paldies par padomes darbu 2013.gadā un norāda, ka priekš viņas
pašas SLP ir bijusi kā laba skola. Un par nākamajām padomes sēdēm sola informāciju
pēc svētkiem.
I.Viņķele slēdz sēdi plkst. 12:14

