
Plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai izstrādes darba grupas sēde 

PROTOKOLS Nr.1 

Rīgā,          2015.gada 19.janvārī 

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē     plkst. 13:00 

 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Darba grupas vadītāja: 

Ieva Jaunzeme, Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) valsts sekretāre 

Darba grupas vadītāja vietnieks: 

Ingus Alliks, LM valsts sekretāra vietnieks 

Darba grupas locekļi: 

Elīna Celmiņa, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore 

Diāna Jakaite, LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore 

Indra Kārkliņa, LM Finanšu vadības departamenta direktore 

Ieva Kodoliņa-Miglāne, Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu 

politikas stratēģijas nodaļas vadītāja 

Līvija Liepiņa, LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore 

Imants Lipskis, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors  

Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, 

departamenta direktora vietnieks  

Jana Muižniece, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore 

Ruta Porniece, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte  nodarbinātības  un  

izglītības  jautājumos 

Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos 

jautājumos 

Sigita Sniķere, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas 

nodaļas konsultante  

Citi: 

Danute Jasjko, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktore 

Evija Kūla, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā 

eksperte 

Ilze Skrodele-Dubrovska, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 

departamenta direktora vietniece 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Kristīne Bāra, Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktore 

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības 

aizsardzības eksperts 



Darba kārtība:  

1. Darba grupas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.   

2. Prezentācija par Koncepciju par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu. 

Turpmākais darba uzdevumu un laika ietvars. 

3. Citi jautājumi.  

Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

(I.Jaunzeme) 

(I.Alliks) 

 

I.Jaunzeme aicina visus aktīvi iesaistīties Plāna minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai 

(turpmāk – Plāns) izstrādē, lai kopīgi meklētu labākos risinājumus. Darba grupu pārstāvji 

tiek lūgti sūtīt LM to rīcībā esošo informāciju, kas var būt noderīga, izstrādājot Plānu. 

Uzsver, ka šajā Plānā netiks ietverti citu atbildīgo nozaru ministriju kompetencē esošie 

jautājumi, piemēram, izglītības, veselības, nodokļu u.c., kuri ir ļoti svarīgi, taču risināmi 

paralēli ne šī Plāna ietvaros.  

 

Notiek iepazīšanās ar darba grupas sastāvu.  

 

I.Jaunzeme informē, ka darbs pie Plāna izstrādes ir iekļauts Valdības Rīcības plānā.  

Uzsver, ka, strādājot pie Plānā iekļaujamajiem pasākumiem, primāri ir jāpanāk 

kompromiss par to, kādi būs pasākumi, kuri uzlabos cilvēka situāciju. Savukārt jautājums, 

kurš finansēs konkrēto pasākumu – valsts vai pašvaldība – ir sekundārs, lai gan 

nenoliedzami ļoti būtisks.  

 

I.Alliks papildina, ka minimālā ienākuma līmeņa kontekstā īpaši jāvērtē arī nodokļu 

politika, nodokļu sadale starp valsti un pašvaldībām to noteikto uzdevumu īstenošanai, 

uzsverot arī Valsts kontroles revīzijas rezultātus par sociālās palīdzības sistēmas 

tiesiskumu un efektivitāti. Šī Plāna un minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas mērķis ir 

radīt modernu, caurspīdīgu, mērķētu un visiem saprotamu sociālās drošības sistēmu.  

 

2. Koncepcija „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu”. 

(E.Kūla) 

(I.Jaunzeme, I.Alliks, M.Moors, D.Jakaite, R.Porniece) 

 

E.Kūla sniedz prezentāciju par 2014.gada 21.oktobrī valdībā apstiprināto Koncepciju par 

minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu (pielikumā). Informē, ka Plāna izstrādei izveidotas 

4 apakšgrupas, kurās tiks veikts darbs konkrētajās jomās: sociālās palīdzības, valsts sociālo 

pabalstu, minimālās pensijas un bezdarbnieka pabalsta un bezdarbnieku aktivizēšanas 

jomās. Darba grupas locekļi tiek aicināti pieteikties dalībai šajās apakšgrupās.  

 

M.Moors jautā, kāpēc netiks risināts jautājums par nodarbināto situācijas uzlabošanu šī 

Plāna ietvaros, ņemot vērā, ka viena no mērķa grupām ir strādājošie ar zemu atalgojumu? 

 

I.Jaunzeme atbild, ka šīs darba grupas mandāts ir minimālā ienākuma līmeņa ieviešana 

konkrētajās sociālās drošības sistēmas jomās, taču jautājums par nodarbinātības 

veicināšanu un nodarbināto ienākumu uzlabošanu risināms konkurētspējas un 

produktivitātes paaugstināšanas kontekstā, par kuru savukārt atbild Ekonomikas ministrija.   

 



I.Alliks papildina, ka tiem strādājošajiem cilvēkiem, kuru atalgojums ir ļoti zems, 

piemēram, zemāks par minimālā ienākuma līmeni, jebkurā gadījumā viņiem būs jāpalīdz 

no publiskajiem resursiem. Šobrīd minimālā ienākuma līmenis un tā nodrošināšana tiks 

ietverta sociālās drošības sistēmā. Taču, kā tika uzsvērts jau sēdes sākumā, ir paralēli 

jāpilnveido politikas nodokļu, izglītības un veselības jomās, lai uzlabotu nodarbināto 

cilvēku situāciju, taču šie jautājumi šī Plāna ietvaros netiks vērtēti.   

 

D.Jakaite aicina atkārtoti uzsvērt šīs darba grupas rāmi, lai preventīvi izvairītos no 

jautājumiem, kurus nerisinās šī Plāna ietvaros.  

 

E.Kūla uzsver, ka paralēli Finanšu ministrija strādā pie priekšlikumiem iedzīvotāja 

ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma palielināšanai, ko paredz arī koncepcijas 

protokollēmuma 5.punkts.  

 

R.Porniece komentē, ka nodarbinātības jautājums minimālā ienākuma līmeņa kontekstā ir 

svarīgs, lai cilvēkam būtu motivācija primāri strādāt, nevis saņemt pabalstus.  

 

I.Alliks atbild, ka arī sociālās drošības sistēmas ietvaros var noteikt labvēlīgākus 

nosacījumus nodarbinātajiem cilvēkiem, taču jāpatur prātā, ka ir daļa cilvēku, kuri ir 

darbspējas vecumā, taču nevar strādāt, piemēram, personas ar smagu invaliditāti, kurām 

atbalsts būtu nodrošināms bez ierobežojumiem.  

 

I.Jaunzeme rezumē, ka katrai apakšgrupai ir jānosaka rāmis, identificējot ietekmes 

rādītājus, lai zinām, kurp virzāmies un ko gribam sasniegt, lai nezaudētu Plāna ietvaru.  

 

M.Moors jautā, cik bieži notiks sanāksmes apakšgrupu ietvaros? 

 

I.Jaunzeme atbild, ka līdz šīs nedēļas beigām visiem darba grupu pārstāvjiem jāsniedz 

informācija, kurās apakšgrupās vēlas piedalīties, un atbildīgo apakšgrupu koordinatori pēc 

tam informēs par plānotajām sanāksmēm un apakšgrupu darba organizāciju. 

 

E.Kūla papildina, ka LM mājas lapā ir izveidota atsevišķa sadaļa par minimālā ienākuma 

līmeni un šo darba grupu, kur tiks ievietota visa atbilstošā informācija. Informācija 

atrodama šeit http://www.lm.gov.lv/text/2872.   

 

3. Citi jautājumi. 

 (I.Jaunzeme) 

Nav.  

Sēdes noslēgums 14:30. 

Pielikumā sēdes materiāli: 

1. Komitejas sēdes darba kārtība.  

2. Prezentācija „Koncepcija „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu””.  

 

 

 

Darba grupas vadītāja        I.Jaunzeme 

 

Protokolēja         E.Kūla 

http://www.lm.gov.lv/text/2872

