INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un
sociālo lietu ministru 2017.gada 3.-4.aprīļa
neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos
2017.gada 3.-4.aprīlī Valetā (Malta) notiks Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālā sanāksme.
Neformālās sanāksmes darba kārtība
Neformālās sanāksmes laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta jautājumam par
dalībvalstu pasākumiem, kas vērsti uz to, lai darbs atmaksātos. Neformālās sanāksmes
pirmajā dienā ir plānota nodarbinātības ministru tikšanās. Sanāksmes pirmajā daļā ir
plānota ministru diskusija par zināšanām un prasmēm, lai sniegtu iespējas
darbaspēkam. Vienlaikus nodarbinātības ministru tikšanās otrā daļa tiks veltīta
jautājumam par nevienlīdzību darba tirgū mazināšanu.
Savukārt neformālās sanāksmes otrajā dienā ir plānota sociālo lietu ministru
tikšanās, kuras laikā galvenā uzmanība tiks pievērsta jautājumam par darba tirgu kā
sociālo iekļaušanos veicinošo faktoru.
Maltas prezidentūra nav sagatavojusi atsevišķus diskusiju jautājumus.
Latvijas nostāja
Latvija uzskata, ka zināšanām un prasmēm ir būtiska nozīme mainīgajā darba
tirgus situācijā, jo īpaši turpinoties digitalizācijas, automatizācijas un sabiedrības
novecošanās procesiem. Tāpēc ir svarīgi likt uzsvaru arī uz prasmju paaugstināšanu
personām ar zemu kvalifikāciju, tādējādi mazinot ilgstošā bezdarba riskus un līdz ar to
arī sociālās atstumtības riskus.
Latvijā ir svarīgi turpināt ieviest kvalitatīvas darba vidē balstītas apmācības,
veicinot visu iesaistīto pušu ciešāku un efektīvāku sadarbību. Svarīgi nodrošināt, ka
darba devēji piedāvā kvalitatīvas prakses vietas un aktīvi līdzdarbojas darba tirgum
nepieciešamo prasmju prognozēšanā un izglītības programmu pilnveidē. Tas attiecas
arī uz bezdarbnieku apmācībām, kur jācenšas radīt stimulus izglītības iestādēm, lai tās
būtu ieinteresētas pilnveidot izglītības programmas. Veiksmīgākiem rezultātiem gan
bezdarbnieku apmācībās, gan mūžizglītības aktivitātēs ir svarīgi nodrošināt izglītības
iestāžu snieguma monitoringu un ietekmes novērtējumus.
Vienlaikus ir svarīgi, lai darba tirgus būtu iekļaujošs un labi darbojošs, tādējādi
mazinot nevienlīdzības darba tirgū, kā arī pieļaujot pietiekamu elastību darba tirgus
pielāgojumiem apvienojumā ar adekvātu un aktivizējošu atbalstu tiem, kas kaut kādu
iemeslu dēļ ir bez darba. Arī nodokļu un pabalstu sistēmai jābūt atbilstoši salāgotai.
Latvija pašreiz strādā gan pie minimālā ienākuma, gan nodokļu politikas reformas, kas
ietver arī darbaspēka nodokļu sistēmas reformas ar mērķi mazināt nodokļu slogu
strādājošiem.
Savukārt vislabākais sociālās iekļaušanas instruments darbspējīgām personām ir
darbs. Tomēr svarīgi, lai šīs darba vietas būtu pietiekami kvalitatīvas un iekļaušanās
darba tirgū - ilgtspējīga.

