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Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes (SIPKK) 

 

PROTOKOLS Nr.1 

 

 

Rīgā,       

     2017.gada 26.janvāris 

plkst.14.30 

Labklājības ministrijā, 1.stāva 11.kabinets (2.korpuss), Skolas ielā 28 

 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, Labklājības ministrijas Valsts sekretārs  

Elīna Celmiņa, komitejas vadītāja vietniece, Labklājības ministrijas Sociālās 

iekļaušanas politikas departamenta direktore 

Komitejas locekļi:  

Elīna Ālere-Fogele, Biedrības „EAPN-Latvia” valdes locekle 

Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 

Maruta Bubene, Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas patversmes vecākā 

sociālā darbiniece 

Jānis Felsbergs, Biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” Pensiju komisijas 

vadītājs 

Ligita Kadžule, Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” pārstāve, Salas 

novada pašvaldības projektu vadītāja 

Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas Sociālo pakalpojumu 

attīstības eksperte, projektu vadītāja 

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un 

veselības aizsardzības eksperts 

Ēriks Miķītis, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors 

(aizvieto Dainu Branti, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecāko 

eksperti) 

Ilze Melgalve, Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku departamenta, 

COREPER I sagatavošanas nodaļas trešā sekretāre 

Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta 

vecākā referente 
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Linda Naudiša, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta 

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente 

Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks 

Iveta Neimane, Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācija „Sustento”” valdes locekle 

Vineta Pavlovska, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 

Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā 

inspektore 

Sandra Segliņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente 

Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes 

departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece 

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona Sociālo jautājumu speciāliste 

Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta 

Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs 

Vaira Vucāne, Nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” viceprezidente 

Zane Zaļaiskalne, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas 

departamenta Mājokļu politikas nodaļas vecākā 

 

Citi: 

Andris Alksnis, Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts 

Krista Brantēvica, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākā eksperte 

Diāna Jakaite, Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības 

departamenta direktore 

Gundars Ignats, Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas 

departamenta vecākais eksperts 

Agate Rublovska, biedrības „Resursu centrs sievietēm „MARTA”” politikas 

koordinatore 

Rita Strode, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 

departamenta projekta “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un 

monitorings” vadītāja 
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SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Gaida Bēce, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas 

departamenta Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas 

vecākā eksperte 

Annija Novikova, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora 

vietniece, Autotransporta nodaļas vadītāja 

Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos 

jautājumos 

Laine Zālīte, Vidzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu eksperte 

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists 

 

Sēdi protokolē:  

Jekaterina Kalēja, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas 

departamenta vecākā eksperte 

 

Darba kārtība:  

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

2. SIPKK sastāva aktualizēšana. Rīkojums par sastāvu  

3. Aktuālā informācija par ESF projekta aktivitātēm
1
: 

 Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas 

izvērtējums; 

 Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un 

pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija 

(izmēģinājumprojekti); 

 Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto 

bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū. 

4. Ziņojuma ANO par Starptautiskā Madrides rīcības plāna novecošanās 

jautājumos ieviešanas progresu izskatīšana. 

5. Komitejas darba programmas 2017.gadam apstiprināšana. 

6. Citi jautājumi. Ligita Kadžule, Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” 

pārstāve, Salas novada pašvaldības projektu vadītāja, vēlētos turpmāk sēdi 

                                                           
1
 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska 

situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākums “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku 

pētījumi un monitorings” 
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pārcelt uz citu dienu, jo katra mēneša pēdējā ceturtdienā ir novada pašvaldības 

domes sēde, kurā viņai jāpiedalās. 

 

Sēdes norise: 

 

1.  

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes  

atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

(Inguss Alliks) 

____________________________________________________________________ 

I.Alliks atklāj 2017.gada pirmo komitejas sēdi. Informē par komitejas darbības kā 

viedokļu sociālās politikas jautājumos apmaiņas formas starp valsts institūcijām, 

sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām aktualitāti. Informē par darba 

kārtības izmaiņām. Finanšu ministrija neziņos par aktuālo informāciju par Nodokļu 

politikas pamatnostādnēm 2017.-2020.gadam attaisnojošo iemeslu dēļ. Veselības 

ministrija neziņos par aktuālo informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju 

grupām, paredzot uz nākamo sēdi pilnīgākos datus par pakalpojumiem no Nacionāla 

veselības dienesta un reformas punktiem. Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība (skatīt 

pielikumā).  

 

2. 

SIPKK sastāva aktualizēšana. Rīkojums par sastāvu  

(Inguss Alliks, Elīna Celmiņa) 

____________________________________________________________________ 

Diskusijā piedalās: Ingus Alliks, Elīna Celmiņa 

I.Alliks informē par rīkojuma par SIPKK sastāvu kā nākamo darba kārtības punktu. 

Dod vārdu E.Celmiņai. 

E.Celmiņa informē, ka komitejas uzdevumi ir saglabājušies, taču ir notikusi virkne 

izmaiņu Labklājības ministrija - Ingus Alliks, komitejas vadītājs, ir valsts sekretāra 

amatā, E.Celmiņas vadīts departaments mainījis nosaukumu, ka arī tika komitejas 

locekļiem tika lūgts aktualizēt informāciju par deleģētajiem pārstāvjiem un 

iespējamiem aizvietotājiem prombūtnes gadījumā, lai nodrošinātu informācijas aprites 

stabilitāti. Tiek vēl gaidīta informācija no Veselības ministrijas, lai varētu izsludināt 

rīkojuma grozījumus. E.Celmiņa informē arī par biedrības „Resursu centrs sievietēm 

„MARTA”” lūgumu iekļaut to komitejā, kam no Labklājības ministrijas nebūtu 

šķēršļu, jo dzimumu līdztiesības aspekts ir viens no sociālās iekļaušanas jautājumiem. 

Tiek jautāts, vai kādam būtu iebildumi pret „Resursu centra sievietēm „MARTA”” 

iekļaušanu SIPKK.  

Iebildumu nav. 

A.Alliks izsaka pateicību par komitejas locekļu izteikto viedokli, rezumē, ka ar 

minētajiem precizējumiem rīkojums tiks virzīts apstiprināšanai. A.Alliks izsaka 

cerības uz turpmāko auglīgo šī gada darbu un komitejas locekļu atgriezenisko saiti 

saistībā ar izskatītajiem jautājumiem. 
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3. 

Aktuālā informācija par ESF projekta aktivitātēm
2
: 

 Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas 

rīcībpolitikas izvērtējums; 

 Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču 

un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija 

(izmēģinājumprojekti). 

 Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto 

bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū. 

(Rita Strode, Gundars Ignats) 

_____________________________________________________________________ 

Diskusijā piedalās: Rita Strode, Gundars Ignats, Andris .Alksnis, Egīls Baldzēns, 

Jānis Felsbergs, Diāna Jakaite, Ligita Kadžule, Pēteris Leiškalns, Viktors 

Veretjanovs 

R.Strode informē par pēdējā pusgada darbu pie ESF aktivitātēm, ko SIPKK pārrauga. 

Informē, ka aktivitātē „Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas 

rīcībpolitikas izvērtējums”, kura tehnisko specifikāciju skatīja SIPKK, tika izsludināts 

pirmais izvērtējums, taču darbu procesā ar iepirkuma uzvarētāju nācās pārtraukt 

līgumu pirms termiņa, jo netika saņemti sagaidāmie kvalitatīvie rezultāti. 

R.Strode informē, ka tehniskajai specifikācijai būtiski tika mainīta uzdevumu sadaļa 

pēc konsultācijas ar pētniekiem, kas strādā ar politikas izvērtējumiem, pārdefinējot 

uzdevumus, taču saglabājot to saturisko būtību, kas ļaus iegūt labāku rezultātu. 

R.Strode informē par šī gada SIPKK uzdevumiem saistībā ar paredzētājiem 

nodevumiem, kuru izvērtēšanā ir nepieciešama SIPKK iesaiste. Ņemot vērā SIPKK 

noslodzi saistībā ar projekta 2. un 4. aktivitāti, paredzēto melnrakstu izskatīšana tiks 

veikta ministrijas resursu ietvaros, uzrunājot SIPKK konsultatīvas nepieciešamības 

gadījumā. SIPKK locekļi varēs iepazīties ar nodevumu melnrakstiem, izsakot interesi, 

rakstot ministrijai uz e-pastu. SIPKK detalizēti varēs skatīt tieši pirmo starpziņojumu, 

kas paredz identificēt būtiskākas izmaiņas rīcībpolitikā, veikt padziļinātu datu analīzi 

saistībā ar izmaiņu izvērtējumu, un gala ziņojumu, kurā pētnieki piedāvās 

secinājumus un rekomendācijas. R.Strode informē par rekomendācijas formas 

izstrādi. 

R.Strode informē par ESF aktivitāšu darba plānu un informācijas precizēšanu par 

zinātniska pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām 

iekļauties darba tirgū laika grafiku un citām realizācijas procesa detaļām. Tiek 

izskatīta iespēja, ka pētījumu veiks OECD. 

G.Ignats sniedz informāciju par zinātniska pētījuma par sociālās atstumtības riskam 

pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū mērķi, nozīmīgumu politikas 

plānošanas dokumentu izvērtējuma un nākamā plānošanas perioda kontekstā, 

                                                           
2
 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska 

situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākums “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku 

pētījumi un monitorings” 
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ieguldījumu Labklājības ministrijas, ka arī pieaugušo izglītības, reģionālās attīstības 

un citu jomu kompetencē. Sniedz informāciju par pētījuma struktūru, 

metodoloģiskajiem risinājumiem, potenciālo pētījuma īstenotāju, provizorisko ilgumu 

un pasākumiem pēc pētījuma noslēgšanas. 

A.Alksnis jautā, vai pareizi saprot, ka pētījuma ietvaros tiks izvērtēti pašreizējie 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi. Jautā, vai ir paredzēta detalizēta izpēte 

par tādu pakalpojumu kā apmācības. Izsaka viedokli, ka šādām apmācībām, sistēmai, 

kas ir aģentūrā, ir gan pozitīvas, gan negatīvas izpausmes. Jautā, vai ir plānots pētīt 

tieši apmācību veidu lietderību. 

G.Ignats atbild, ka tieši tāpēc ministrija grib izmantot šīs konfaktuālas metodes, jo ir 

mehānismi, lai pārbaudīt, vai cilvēks tiešām piedalās vai nepiedalās apmācībās, 

parādot, vai apmācībām ir un kāda ir ietekme uz darbā iekārtošanās rezultātiem. Lai 

izvērtētu specifiski apmācības, jāveic detalizēta tematiskā izvērtēšana par to, kas 

notiek fondu ietvaros, kas tiek realizēts Finanšu ministrijas tematiskās izvērtēšanas 

ietvaros. 

A.Alksnis komentē, ka lietderīgāk pasniegt tādus kursus, kas vienmēr noderēs, 

piemēram, elementārā līmeņa grāmatvedība, jurisprudence.  

L.Kadžule izsaka viedokli, ka laukos būtu jāveic pētījums par mūža bezdarbniekiem, 

jo laukos ir tādi cilvēki, kas pirms desmit gadiem bija bezdarbnieki un tagad ir 

bezdarbnieki. 

G.Ignats atbild, ka tieši tāpēc ir uzsvars ne tikai uz NVA pakalpojumiem, bet uz 

ilgstošiem bezdarbniekiem kā tādiem, uz to, kādus pabalstus viņi saņem, un kāda ir 

pabalstu vēsture. 

J.Felsbergs informē par Somijas eksperimentālo pētījumu par basic income cilvēkiem 

neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav nodarbināts. 

A.Alksnis piebilst, ka vēl bezdarbnieks saņem sociālā dienesta pabalstu. 

I.Alliks atgādina, ka 2012.gadā un 2013.gadā bija Pasaules Bankas pētījums, pirms 

kura bija izvirzītas hipotēzes, ka Latvijā ir ilgstoši paaudzēs pabalstu pieprasītāji, kas 

pētījumā neapstiprinājās. Arī  pētot administratīvos datus un nonākot pie jautājumiem, 

ir vieta hipotēžu izvirzīšanai. I.Alliks pauž viedokli, ka attiecībā uz apmācību 

lietderības izvērtējumu, atbildība jādala starp visām iesaistītajām pusēm, sociālajiem 

partneriem.  

E.Baldzēns izsaka komentāru par reģionālo mobilitāti. Jautā, vai ar klientu 

aktivizēšanu domāta arī kāda transporta kompensācija par ceļu no darba, uz darbu, vai 

domāts kāds cits mehānisms. 

G.Ignats atbild, ka transporta kompensācijas domātas tai skaitā, pētījums skatīs arī 

citus aspektus. 

E.Baldzēns informē, ka strādājot Finanšu ministrijā, uzskata, ka tieši šādu mehānismu 

piedāvāt ļoti svarīgi, ka cilvēkam būtu pretimnākšana tādā ziņā, ka viņam kompensē, 

protams, samērīgi, iespēju nokļūt uz savu darbavietu. Pretējā gadījumā viņām paliek 

pavisam neliels ieguvums no tā, kas viņam ir, ko viņš nopelna. Bieži vien cilvēks nav 

motivēts mainīt savu dzīvi. 

I.Alliks apstiprina, ka komentāri tiek ņemti vērā. 
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P.Leiškalsns izsaka viedokli par jauniešu 15-19 gadu vecumā kā grupas aktualitāti 

nodarbinātības kontekstā.  

G.Ignats piebilst par iepriekš minēto tematisko izvērtējumu, ka jaunas jauniešu 

garantijas programmas ietvaros organizēta specifiskā tematiskā izvērtēšana Finanšu 

ministrijas aktivitāšu ietvaros. Atzīmē, ka tomēr jābūt demarkācijai, kas nodala šo 

Labklājības ministrijas pētījumu no citiem. 

V.Veretjanovs komentē par praktisko datu iegūšanas pusi no NVA. Kā CSP saprata, 

ka NVA ir tāda īpatnēja sistēma, ka viņiem ir informācija par kopējo pakalpojumu 

apjomu, ko pārskaita katram no apmācību veicējiem, bet mikro līmenī viņiem ir tikai 

informācija par faktu, ka kādai personai kāds pakalpojums sniegts. Un tad tā 

informācija jāpieprasa no VID. Komentē, ka ne attiecībā uz visu mobilitātes 

programmu, bet ir nelielas problēmas, kā savienot mikro un makro līmeņa datus. 

G.Ignats atbild, ka šoreiz ies to pašu ceļu kā ar Pasaules Banku, pie virknes 

nosacījumu var vienkārši nebūt iespējas iegūt mikro līmeņa datus, ko varētu analizēt. 

D.Jakaite komentē par NVA datu bāzi, apstiprinot kā tāda problēma jau iepriekš bija, 

tagad NVA strādā pie savas datu bāzes uzlabošanas, lai šos datus varētu salikt kopā, 

lai varētu redzēt, cik bezdarbnieks iegūst pēc tam caur pakalpojumiem. 

J.Felsbergs komentē par mobilitāti bezdarbniekiem. Izklāsta Somijas mobilitātes 

programmas finansiālos un citus nosacījumus, akcentējot, ka Somijā nav 

ierobežojuma, vai tie ir trīs mēneši vai vairāk, bet Latvijā, kā J.Felsberga kungs 

saprot, ir trīs mēnešu ierobežojums. Otrs komentārs-jautājums ir par to, kā atrisināt 

bezdarba jautājumu laukos. Stāsta par situāciju savā dzimtajā pagastā šī gada janvārī, 

kas ilustrē Latvijas nodarbinātības, mobilitātes un ģimenes dzīves un bērnu aprūpes 

izaicinājumus Latvijā. Prasa, kāda ir tā mūsu attieksme sociālajā ziņā. 

I.Alliks atbild, ka Latvijas valstī ir uzbūvētas noteiktas sistēmas sociālās aizsardzības 

jomā, sociālo pakalpojumus sniegšanu nodrošina pašvaldības sociālais dienests.  

I.Alliks jautā, vai ir vēl kādi jautājumi. Komentē, ka J.Felsberga izteiktais ir pieņemts 

zināšanai. 

4. 

Ziņojuma ANO par Starptautiskā Madrides rīcības plāna novecošanās 

jautājumos ieviešanas progresu izskatīšana 

(Krista Bratēvica) 

_____________________________________________________________________ 

Diskusijā piedalās: Krista Brantēvica, I.Alliks, A.Alksnis, E.Baldzēns, 

J.Felspergs  

 

K.Brantēvica informē par ziņojuma ANO par Starptautiskā Madrides rīcības plāna 

novecošanās jautājumos ieviešanas progresu un situācijas, kas ir saistīta ar 

novecošanās tendencēm, kontekstu.  

I.Alliks jautā,kādi ir jautājumi, komentāri. 

A.Alksnis komentē, ka prezentācijā tika runāts par darba un privātas dzīves līdzsvaru, 

elastīgu darba formu būtiskumu un veicināšanu. Jautā, kādi konkrēti pasākumi ir 

plānoti elastīgo darba formu veicināšanai. Izsaka viedokli, ka normatīvā bāze Latvijā 

ir kārtībā. 
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K.Brantēvica atbild, ka attiecībā uz preventīvajiem pasākumiem, kas būs nodrošināti 

gados vecākiem cilvēkiem, domats, ka, ja cilvēkam ir veselības problēmas, viņš 

vienkārši nevēlās tik lielā mērā pilnu slodzi strādāt, vai viņš vēlās pieskatīt savus 

mazbērnus, vai ir citi ģimenes aprūpes pienākumi, tad kopā ar darba devēju tiks 

meklēti risinājumi, kā apvienot darbu un ģimeni. Šajā gadījumā būtu piemēroti vai nu 

saīsināti darba laika slodze, vai attālināts darbs, ja tas ir iespējams; tas būs atkarīgs no 

katrs konkrētas situācijas. 

A.Alksnis jautā, kāda ir valsts iesaiste, kāda ir konkrēti Labklājības ministrijas rīcība, 

lai darbadevējs ar darba ņēmēju vienotos. 

K.Brantēvica atbild, ka tas būs pasākumu kopums, kurā komanda no personāla 

speciālistiem, veselības aprūpes jomas speciālistiem veiks šos izvērtējumus, 

novērtējot gan darba vidi, gan konkrēta cilvēka vajadzības. 

I.Alliks papildina, ka pieteiksies konkrēti uzņēmumi. Pēc tam, ja tas kļūs pieprasīts un 

populārs, būs konkrēti uzņēmumi, kas iesaistīsies situācijas izvērtēšanā. Tā ir projekta 

bāze konkrētam cilvēku skaitam. Bet pēc tam, protams, tas var būt labas prakses 

piemērs, modelis. 

Notiek diskusija par ESF aktivitātes realizācijas, arī pieteikšanās nosacījumiem un 

mērogu. 

Notiek diskusija par pensijas sistēmas indeksācijas kārtību. Notiek diskusija par 

Igaunijas pensijas sistēmu un lēmumiem, ko izskata Igaunijas Sociālo lietu ministrija, 

ka arī ietekmi uz nevienlīdzību, kas ir saistīta ar pensijas aprēķināšanu. Diskusija 

tirpinās par algu palielināšanu saistībā ar pirktspējas krituma izvērtējumu, šo faktoru 

ietekmi uz pensiju sistēmu. 

I.Alliks jautā, vai vēl ir jautājumi par apspriežamo jautājumu. 

I.Kalniņa vēlās precizēt, vai tas, kas tika prezentēts darba kartības jautājuma ietvaros 

sēdē ir arī tas, kas ziņojumā ierakstīts. 

E.Celmiņa atbild, ka ziņojums tika sagatavots balstoties uz visu iesaistīto pušu 

iesniegto informāciju, sagatavots pēc norādītas struktūras un nosūtīts ANO. Pavasara 

pusē, ja tas tā būs, ANO komiteja rīkos starpvaldību konferenci par Madrides rīcības 

plāna un turpmākajiem soļiem. Jo ir skaidrs, ka novecošanas jautājums būs ne tikai 

Eiropas Savienības, bet visas Eiropas un pasaules mērogā jautājums un tas prasīs 

politiskas dienas kārtības uzmanību. 

I.Alliks papildina par Igaunijas un Latvijas pensiju sistēmas nākotnes attīstības 

tendencēm un izaicinājumiem. Izmantojot komisijas vadītāja pilnvaras, nosaka, ka par 

pensijām šogad rīkos atsevišķu diskusiju, izskatāmo darba kārtības jautājumu slēdz. 

5. 

Komitejas darba programmas 2017.gadam apstiprināšana  

(Elīna Celmiņa) 

_____________________________________________________________________ 

Diskusijā piedalās: Elīna Celmiņa, Ingus Alliks, Jānis Felsbergs, Andris Alksnis, 

Egīls Baldzēns, Diāna Jakaite, Ligita Kadžule, Inga Kalniņa,  Dzintra Mergupe-

Kutraite, Viktors Veretjanovs 
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E.Celmiņa informē, ka komitejas locekļiem tika nosūtīts darba plāns komentāriem un 

priekšlikumiem. Katru gadu tiek izvirzīti kādi 12 jautājumi, rēķinoties ar to, ka katrā 

sēdē ir 2-3 plānotie jautājumi un tad viens jautājums, kas savu aktualitāti ieguvis gada 

gaitā. Informē, ka pēc atgriezeniskās saites saņemšanas izvirzīto tēmu skaits faktiski 

pārsniedz 4 sēžu laika resursu robežas. Informē, par gatavību sēdēs laikā uzklausīt 

komitejas locekļu komentārus un priekšlikumus SIPKK gada programmai, kura ar 

labojumiem tiks izsūtīta vēlāk. E.Celmiņa sniedz informāciju par SIPKK gada 

programma paredzamajiem pasākumiem, sniedz skaidrojumu par to aktualitāti, 

prognostisko ceturksni izskatīšanai par iemesliem Finanšu ministrijas aktuālās 

informācijas par Nodokļu politikas pamatnostādnēm 2017.-2020.gadam sniegšanas 

pārcelšanu uz 2.ceturkšņa sēdi.  

Dalībnieki apstiprina Finanšu ministrijas prezentācijas sniegšanu aktuālo informāciju 

saistībā ar Nodokļu politikas pamatnostādnēm 2017.-2020.gadam uz 2.ceturkšņa sēdi. 

E.Celmiņa informē, ka saistībā ar informāciju no Veselības ministrijas par veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību nostādne ir līdzīga. Skaidro jautājuma izskatīšanas 

pārcelšanu sākotnēji no iepriekšēja gada uz šī gada 1.ceturksni, un tad uz šī 

gada2.ceturksnī. Labklājības ministrija ielūgumu norādīja, ka prezentācija ietvertu arī 

fondu ieguldījumus, kas paredz ieguldījumus pašvaldībās sabiedrības veselības 

veicināšanā, un norādīja arī vēlmi redzēt analīzi par NVD datiem par veselības 

aprūpes finansējumu, kas ticis novirzīts trūcīgo iedzīvotāju grupu pakalpojumiem. 

Jautājums noteikti paliek SIPKK dienas kārtībā. 

E.Celmiņa sniedz informāciju par citiem SIPKK gada programmas punktiem, norādot, 

ka informācija par Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 

paredzēta uz 2.ceturksni. Skaidro situāciju ar minimālā ienākuma ieviešanu. Informē, 

ka ministrija šobrīd gatavo savu priekšlikumu, kas tiks prezentēts vadībai, un ka 

notiek apspriešana ar citām iesaistītajām pusēm, tai skaitā arī Finanšu ministriju.  

J.Felsbergs komentē, ka žēl, ka šis jautājums jau netika skatīts jau šajā SIPKK sēdē, 

jo labklājības ministrs informēja, ka marta vidū būs šo iesniedzis valdībai šo projektu 

un sanāk, ka SIPKK skatīs šo jautājumu tad, kad tas būs jau apstiprināts. Izsaka bažas, 

ka SIPKK nebūs nekādas ietekmes uz šo projektu.  

E.Celmiņa informē, ka SIPKK sēdes var tiks sasauktas pēc nepieciešamības, ne tikai 

ceturkšņa pēdējā mēneša vidū, tā, kā tas ir šodien noticis, kad ir gada pirmais mēnesis. 

Ja ir nostāja, ka komiteja vēlas šo dokumentu skatīt, kad tas būs ieņēmis noteiktas 

aprises, mēs to varam skatīt gan rakstiskā procedūrā, gan klātienē SIPKK sēdē. 

Notiek diskusija par pirktspējas kritumu un tās ietekmi. 

I.Alliks informē, ka šajā gadījumā Labklājības ministrija izpilda valdības uzdevumu, 

sagatavojot plānu. Skaidro plāna saturu un aktivitāšu mērogu saistībā ar 

ierobežojumiem faktoriem, saistību ar vistrūcīgāko personu aizsardzības mehānismu. 

Apliecina, ka Plānu minimālo ienākuma atbalsta sistēmas pilnveidošanai skatīšanai 

SIPKK vai nu sarīkos klātienes sēdi, vai neklātienes rakstiskajā procedūrā 

iepazīstinās.  

Notiek diskusija par SIPKK konsultatīvo funkciju un lietderību, ka arī sociālo 

partneru iesaisti Latvijas publiskās pārvaldes jomā, sociālo partneru iespēju izteikties. 

Notiek diskusija par sociāli atbildīgo valsts definīciju un saistīto rīcību. 

E.Celmiņa turpina izklāstīt gada programmas punktus, informējot, ka Labklājības 

ministrija ir reaģējusi un labklājības ministrs par vienu no šī gada prioritātēm noteicis 
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sagatavot priekšlikumus invaliditātes sistēmā, un runa ir par darba spēju jautājuma 

nostiprināšanu un ieviešanu, nevis tikai veselības zaudējuma fiksēšanu un prasītu 

izmaiņas invaliditātes noteikšanas kritērijos. 

Notiek diskusija par aktivitātēm saistītām ar invaliditātes sistēmas pilnveidošanu. 

E.Celmiņa informē, ka Labklājības ministrijas kolēģi piedāvā dienas kārtībai sieviešu 

un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas plānu. 

Notiek diskusija par dzimumu vienlīdzības jautājumu un konkrētu aspektu skatīšanas 

aktualitāti. 

E.Baldzēns piedāvā darba programmas Nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.-

2020.gadam aktuālās informācijas jautājumu apvienot ar Valsts ieņēmumu dienesta 

aktuālajiem datiem par iedzīvotāju ienākumiem, minimālas algas iespējamas ietekmes 

jautājumu, papildinot ar Labklājības ministrijas skatījumu. 

Pēc diskusijas par nodokļu sistēmu un ienākumu līmeņiem, tiek nolemts, ka šie 

jautājumi tiks skatīti pirmajā vai otrajā ceturksnī. 

E.Celmiņa informē, ka SIPKK gada programmā ir paredzēts iekļaut jautājumus par 

jau īstenotājiem un plānotajiem pasākumiem vardarbības pret sievieti un vardarbības 

ģimenē novēršanai, par projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, par ESF 

projektu “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, par ESF projektu 

“Dažādības veicināšana”. Sniedz skaidrojošo informāciju. 

Šie SIPKK darba programmas punkti tiek apstiprināti. 

E.Celmiņa informē, ka grib aicināt Izglītības un zinātnes ministriju runāt par 

pieaugušo profesionālās kompetences stiprināšanu, jauniešu garantijām un, iespējams, 

mūžizglītību. 

Notiek diskusija par darba programmā iekļaujamo punktu saistībā ar mūžizglītību, 

saistītajiem SAM, korekto programmas punkta formulējumu.  

D.Mergupe-Kutraite komentē, ka norādītie jautājumi ir dalāmi atsevišķi, un ka 

jākonsultējas ar kolēģiem, lai sniegtu atbildi uz esošajiem jautājumiem. 

E.Celmiņa piekrīt un sniedz informāciju, kas var palīdzēt noteikt ceturksni, kurā 

jautājumu skatīt (pabeigts posms, izskatāms dokuments). 

E.Celmiņa informē, ka Labklājības ministrija, kā katru gadu grib piedāvāt analīzei un 

ieskatam sagatavotu prezentāciju par monetāro nabadzību un nevienlīdzību, ko 

ministrija kopīgi ar CSP parasti sagatavo un pavasara pusē izskata. Jautā komitejas 

viedokli par punkta atstāšanu darba programmā. 

Jautājuma saglabāšana darba programmā tiek atbalstīta. 

E.Celmiņa komentē par jautājuma par Valsts ieņēmumu dienesta aktuālo informāciju 

par iedzīvotāju ienākumiem pārcelšanu pie jautājuma par Nodokļu politikas 

pamatnostādnēm 2017.-2020.gadam. 

E.Celmiņa informē, ka uz sēdi Rudzītes kundze nevarēja būt, bet Labklājības 

ministrija gribēja lūgt pašvaldībām sniegt savu redzējumu par palīdzības sniegšanu 

saviem iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, sagatavojot prezentāciju. 

E.Celmiņa jautā, vai kādam ir priekšlikums, kas vēl nav ticis pausts. 

J.Felsbergs izsaka priekšlikumu skatīt jautājumu par sociāliem pabalstiem, kas 

attiecas uz 2006., 2007.,2008. gadiem, tur ir ģimenes valsts pabalsts, trūcīgas personas 
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līmenis, un ir inflācija 4-7%. Izskatīt, cik pirktspējai atbilstošs un kāds reāls ir trūcīgas 

personas līmenis šobrīd, jo tas, līmenis, kas tiek lietots, ir tikai uz papīra, jo pirktspēja 

ir zemāka lielas inflācijas dēļ. 

Notiek diskusijas par piedāvāta jautājuma izskatīšanas nosacījumiem. 

V.Veretjanovs izsaka viedokli, ka par pensijām bija jautājums un tai skaitā to var 

papildināt ar mūža pensiju aspektu. Skaidro, ka tas ir jaunums, ka daļu pensijas var 

izmaksāt apdrošinātājs, ja cilvēks to izvēlas. Vērš uzmanību, ka rodas problēma ar 

datu iegūšanu. Informē, ka CSP ir izdarījusi to, ka šovasar vāks datus no 

apdrošinātājiem par iepriekšējo gadu makrolīmenī, kur būtu saskaitīta informācija, 

kas tika izmaksāts cilvēkiem gada laikā no mūža pensijas. Skaidro, ka tas ir kā otrais 

pensiju līmenis, kur var izvēlēties, vai maksās no VSAA vai kāds no apdrošinātājiem. 

Vērš uzmanību, ja skata jautājumu mikrolīmenī, tur joprojām ir problēma, jo VSAA 

tādu datu nav, tikai kopējā summa, ko viņi pārsūtīs padrošinātājiem, un viņi nezina, 

kad cilvēks sāk šo summu saņemt. Iespējams, ka tādi dati būs VIDā. Jautā, kā 

Labklājības ministrija turpmāk plāno savienot informāciju. 

Notiek diskusijas par iezīmētas problēmas būtību. 

Sēdes dalībnieki apstiprina mūža pensiju jautājumu skatīšanu atsevišķi no pensiju 

sistēmas problēmām kopumā. 

A.Alliks jautā J.Felsberga kungam, vai gadījumā, ja Labklājības ministrija izvirza 

pensiju sistēmas jautājumu izskatīšanu SIPKK darba programmā, būtu kāda konkrēta 

interese, ko gribētu dzirdēt par pensijām no Labklājības ministrijas. Komentē par 

iespējām apspriest pensijas sistēmas jautājumus, piemēram, Senioru padomes formā. 

J.Felbergs informē, ka Labklājības ministrija saņēma vēstuli pagājušonedēļ, kur tika 

izteiktas vēlmes. 

E.Celmiņa apkopo, ka tie būtu visi priekšlikumi SIPKK gada programmai, informē 

par precizējumu programmā veikšanu, informācijas sagaidīšanu no dažām citām 

ministrijām 

 

6. 

Citi jautājumi  

Ligita Kadžule, Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” pārstāve, Salas 

novada pašvaldības projektu vadītāja, vēlētos turpmāk sēdi pārcelt uz citu dienu, 

jo katra mēneša pēdējā ceturtdienā ir novada pašvaldības domes sēde, kurā 

viņai jāpiedalās. 

(Elīna Celmiņa) 

_____________________________________________________________________ 

Diskusijā piedalās: Elīna Celmiņa, Ingus Alliks. 

 

E.Celmiņa informē, ka no Lauku sieviešu apvienības ir jautājums par iespējam pārcelt 

sēdi uz citu dienu, jo katra mēneša pēdējā ceturtdienā ir novada domes sēde. 

E.Celmiņa informē, ka SIPKK sēžu norise nav noteikta uz katra mēneša pēdējo 

ceturtdienu, jo tā tas notika šoreiz. Informē, ka ministrija cenšas pieturēties pie tā, ka 

tā ir trešdienas vai ceturtdienas pēcpusdiena, bet nav noteikts, ka tām jābūt mēneša 

pēdējai trešdienai vai ceturtdienai. 
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E.Celmiņa jautā, vai kādam vēl SIPKK loceklim ceturtdienas pēcpusdiena ir pilnīgi 

neakceptējams laiks. Labklājības ministrija var ņemt vērā, un neorganizēt SIPKK sēdi 

mēneša pēdējā ceturtdienā, tādā veidā ejot pretī, bet saglabājot izveidojošos pieeju 

organizēt sēdes trešdienā vai ceturtdienā. 

Notiek diskusija par sēžu laika nosacījumiem un informācijas apriti saistībā ar to. 

E.Celmiņa informē, ka tie bija visi izskatāmie jautājumi un ka nākamā sēde būs vēl 

vienu reizi pirmajā ceturksnī. 

I.Alliks pateicas sēdes dalībniekiem un informē, ka neatkarīgi no tā vai kāds ir vai nav 

komitejas loceklis, ja viņam ir ko teikt, par jautājumiem, ko piedāvājusi Labklājības 

ministrija, tiek sagaidīti priekšlikumi un komentāri.  

 

Sēdes noslēgums 16:00. 

 

 

Pielikumā sēdes materiāli: 

1. Komitejas sēdes darba kārtība. 

2. Prezentācija „Aktuālā informāciju par ESF projekta (Nr. 9.2.1.2/15/I/001) 

„Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” 

aktivitātēm nr. 1, 3 un 4”. 

3. Prezentācija „Ziņojums “Par Madrides starptautiskā rīcības plāna novecošanās 

jautājumos īstenošanas gaitu Latvijā 2012.-2016.gadā”” 

4. Komitejas darba programma 2017.gadam 

 

 

 

Komitejas vadītājs        I.Alliks 

 

           

Protokolēja         J.Kalēja 
 
 

 


