
Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes

PROTOKOLS  Nr.1

Rīgā, 2012.gada 28.martā
Skolas ielā 28, 6.stāva zālē plkst. 15.00

SĒDĒ PIEDALĀS:
Ingus Alliks, komitejas vadītājs, Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) valsts sekretāra
vietnieks
Elīna Celmiņa, komitejas vadītāja vietniece, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vadītāja

Komitejas locekļi:
Elīna Ālere-Fogele, Krīzes centra „Skalbes” padomes locekle
Ilva Drunka, Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes
Metodiskās vadības nodaļas inspektore
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu koordinatore
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības
aizsardzības eksperts
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vecākā referente
Baiba Spalviņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos
jautājumos
Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs
Ieva Zeiferte, Zemgales plānošanas reģiona administrācijas Projektu vadītāja

SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento”
valdes priekšsēdētāja
Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Aija Barča, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā” Rīgas patversmes Sociālās
rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Sarmīte Driksna, Biedrības „Baltā māja” Sociālā atbalsta centra vadītāja
Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Mājokļu politikas nodaļas juriskonsulte
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes
nodaļas vecākā referente
Juris Griķis, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis, Sabiedriskā transporta
plānošanas daļas vadītājs
Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības
konsultante
Ēriks Kraučs, Fonda „Roma” valdes priekšsēdētājs
Daina Mūrmane – Umbraško, Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas
departamenta Veselības politikas analīzes un plānošanas nodaļas vadītāja
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Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja
Aina Verze, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Elita Zvaigzne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās
pārvaldes departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas
vecākā konsultante

Sēdi protokolē:
Evija Kūla, LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā referente

Darba kārtība:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
2. Jaunie monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības rādītāji.
3. Īstenotie un plānotie pasākumi Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu

solidaritātei (2012) ietvaros.
4. Anketa par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.
5. Citi jautājumi.

Sēdes norise:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Alliks)

I.Alliks atklāj 2012.gada pirmo Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas
(turpmāk - komiteja) sēdi. Tiek apstiprināta komitejas sēdes darba kārtība.

2. Jaunie monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības rādītāji.
(E.Celmiņa)

(I.Alliks, V.Veretjanovs, I.Kalniņa)

E.Celmiņa prezentē jaunos monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības rādītājus par
2010.gadu.

V.Veretjanovs sniedz papildus skaidrojumus par atsevišķu rādītāju tendencēm (pensionāru
nabadzības risks, nabadzības risks vīriešu-sieviešu griezumā u.c.).

I.Alliks informē, ka LM šobrīd gatavo izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā un pēc LM
viedokļa un pamatojuma izstrādes (provizoriski viena mēneša laikā) aicinās komitejas
locekļus sniegt viedokli par piedāvātajiem risinājumiem sociālās palīdzības sistēmas
pilnveidei.

I.Kalniņa jautā, vai Valsts kancelejas ietvaros veiktā pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā,
izstrādājot izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā.

I.Alliks komentē, ka minēto pētījumu rezultāti tiks izmantoti, lai gan to saņemšana varētu
būt novēlota. Tādā gadījumā tiks izmantoti LM rīcībā esošie dati un informācija, kas
kalpotu par pamatu nepieciešamo izmaiņu argumentācijai.
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Nolēma: pieņemt zināšanai informāciju par jaunajiem rādītājiem. Pēc LM viedokļa un
priekšlikumu sociālās palīdzības sistēmas izmaiņām sagatavošanas, nosūtīt komitejas
locekļiem elektroniski viedokļa sniegšanai.

3. Īstenotie un plānotie pasākumi
Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ietvaros

(E.Kūla)
(S.Šimfa)

E.Kūla sniedz informāciju par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei
(2012) ietvaros paveiktajiem pasākumiem š.g. 1.ceturksnī un informē par plānotajām
aktivitātēm līdz š.g. 2.ceturkšņa beigām (skat. pievienoto prezentāciju).

S.Šimfa papildina par plānoto Latvijas Pašvaldību savienības iniciatīvu „Eiropas gada
pašvaldība”, informējot, ka pašvaldībām tiks organizēts konkurss, nosakot Eiropas Gada
pašvaldību 2012 un vēl četras nominācijas – “Pašvaldība starppaaudžu sadarbībai”;
“Pašvaldība senioru vērtības celšanai sabiedrībā”; “Pašvaldība veselīgam dzīvesveidam”;
“Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei”.

Nolēma: pieņemt zināšanai.

4. Anketa par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.
(E.Celmiņa)

E.Celmiņa informē, ka Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas izveidotā darba
grupa par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem izsūtījusi anketu dalībvalstīm par
rokasgrāmatu, kur ietverta informācija saistībā ar to, kā vispārējas tautsaimnieciskas
nozīmes pakalpojumiem un jo īpaši vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem
piemērojami Eiropas Savienības noteikumi valsts atbalsta, „publisko iepirkumu” un
„iekšējā tirgus” jomā. Anketā ir 7 jautājumi par rokasgrāmatā ietverto informāciju.
E.Celmiņa informē, ka anketa tiks izsūtīta līdz ar protokolu un atbildes tiek lūgtas sagatavot
un atsūtīt latviešu vai angļu valodā.

Rokasgrāmata latviešu valodā pieejama šeit
http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/guide_eu_rules_procurement_lv.pdf un angļu valodā – šeit
http://ec.europa.eu/services_general_interest/sgei_guide_en.htm.

Nolēma: komitejas locekļiem elektroniski izsūtīt anketu viedokļa sniegšanai. Viedokļi tiks
gaidīti līdz š.g. 20.aprīlim.

Sēdes noslēgums 16:30.

Pielikumā sēdes materiāli:
1. Komitejas sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „2009.gada rādītāji par monetāro nabadzību un ienākumu

nevienlīdzību”.
3. Prezentācija par Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012).

Komitejas vadītājs I.Alliks

Protokolēja E.Kūla


