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Rīgā 

 

21.09.2020. Nr. LPA 1.8.-18 

 

Labklājības ministrijai 

 

Atzinums par iespējamiem grozījumiem likumā 

"Par valsts sociālo apdrošināšanu" 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir iepazinusies ar Labklājības ministrijas sagatavoto 

projektu par iespējamiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", un aicina 

sniegt papildus skaidrojumu par projektu. 

 

Aicinām sniegt plašāku skaidrojumu par plānoto nosacījumu, ka VSAOI objekts ir minimālā 

alga. Proti, no sniegtā piedāvājuma nav saprotams, kāds varētu būt risinājums (tai skaitā 

zaudējumi un ieguvumi), ja neizpildās nosacījums, ka persona ceturksnī gūst trīs minimālās 

algas. Vēršam uzmanību, ka nevalstiskajā sektorā nodarbinātie strādā galvenokārt projektu 

ietvaros. Šāda specifika nozīmē, ka biedrībām un nodibinājumiem nav finanses, ar ko segt 

VSAOI starpību un šie darbinieki var netikt nodarbināti vai tiks veikta regulāra darbinieku 

atlaišana. Aicinām Labklājības ministriju veikt padziļinātu izpēti par nodarbinātību 

nevalstiskajā sektorā, jo, kā liecina 2016. gadā sagatavotā informācija, biedrībās un 

nodibinājumos darba samaksa zem minimālās algas bija 7047 darba ņēmējiem, no kuriem 4048 

guva ienākumus citās darba vietās, taču 2999 tā bija vienīgā ienākumu gūšanas vieta. Latvijas 

Pilsoniskajai alianse nav iespējams iegūt datus par 2020. gadu, taču nekas neliecina par to, ka 

situācija būtiski būtu mainījusies sektorā un proporcionālais sadalījums varētu būt līdzīgs.   

 

Jāmin, ka kultūras jomā nodarbināto starpā ir plaši izplatīta prakse, ka izpildītājs ir 

pašnodarbināta persona un strādā projektu veidā. Tādējādi arī šādos gadījumos var neveidoties 

nosacījums, ka persona ceturkšņa laikā gūst ieņēmumus trīs minimālo algu apmērā. 

 

Nevaram piekrist nosacījumam, kas izklāstīts projekta 2.10. punktā, proti, ka VSAA rēķina 

mēneša minimālo VSAOI objektu un summu, ko pašnodarbinātajiem un darba devējiem 

jāpiemaksā. Šāds mehānisms neļauj plānot darba devējam atlīdzības budžetu projektu 

konkursos. Kā arī gūt pārliecību, ka noslēdzot projektu, netiks veikts papildus nodokļu 

aprēķins, par kādu darba ņēmēju. Šāds risinājums visticamāk veicinās administratīvo slogu 

darba devējiem un Valsts ieņēmumu dienestam. 

 

Izsakām pateicību par iniciatīvu, ar kuru nevalstiskais sektora tiek uzaicināts sniegt viedokli 

pirms normatīva akta izstrādes. Tomēr aicinām Labklājības ministriju, pirms detalizētu 

priekšlikumu izstrādes, tai skaitā izņēmumu personu kategoriju noteikšanas, veikt šo darba 

ņēmēju profilēšanu, lai izvērtētu pilnvērtīgi iespējamos ieguvumus un zaudējumus. 
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Aicinām informēt Latvijas Pilsonisko aliansi par turpmāko procesu, kas saistīti ar grozījumiem 

likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu". 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Zaļūksnis 24245580 
Artis@nvo.lv 

 
Vēstule ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par vēstules saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse. 
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