
Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.1 

 

Rīgā,         2015.gada 18.martā 

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē     plkst. 14:00 

 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, LM Valsts sekretāres vietnieks 

Komitejas locekļi:  

Daina Brante, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte 

Maruta Bubene, Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas patversmes vecākā sociālā 

darbiniece 

Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācijas Pensiju komisijas vadītājs 

Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta 

Sistēmu pārvaldības nodaļas juriskonsulte  

Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, salas novada lauksaimniecības konsultante 

Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas Sociālo pakalpojumu attīstības 

eksperte  

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības 

aizsardzības eksperts 

Nadežda Mazure, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un 

kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore 

Eva Mustermane, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente 

Santa Krūze (pārstāv Kristīni Našenieci), Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas departamenta 

COREPER I 1.sekretāre 

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 vadītājs 

Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos 

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona sociālo jautājumu attīstības speciāliste  

 

Citi: 

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

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

direktores vietniece 

 



SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

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

Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento” valdes 

priekšsēdētāja 

Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks 

Ingūna Badūne, Biedrības „Baltā māja” vadītāja 

Laura Gintere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes 

departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītāja 

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas 

vecākā referente  

Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja 

Evija Kūla, komitejas vadītāja vietniece, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 

departamenta vecākā eksperte 

Nadežda Mazure, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un 

kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore 

Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā 

referente 

Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja 

Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes 

departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece 

Romans Stankevičs, Fonda „Roma” pārstāvis 

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente 

Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Ienākumu 

un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs 

 

Sēdi protokolē:  

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

 

Darba kārtība:  

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.   

2. Komitejas darba programmas 2015.gadam apstiprināšana. 

3. Jaunie nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītāji. 

4. Minimālā ienākuma līmenis – paveiktais 1.ceturksnī. 

5. Valsts kontroles ieteikumi sociālās palīdzības jomā. 

6. Citi jautājumi. 

 

 

 

 



Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

(I.Alliks) 

I.Alliks informē par darba kārtību. Vienojas, ka 5.jautājums tiks izskatīts kā pirmais. Tiek atklāta 

2015.gada pirmā komitejas sēde un apstiprināta sēdes darba kārtība.  

 

2. Komitejas darba programmas 2015.gadam apstiprināšana. 

(E.Celmiņa) 

(I.Alliks, J.Felsbergs) 

 

E.Celmiņa sniedz informāciju par komitejas darba programmas 2015.gadam projektu, par ko 

saņemti komentāri no Latvijas Pensionāru federācijas un Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas, kā arī apstiprinājumi no Ekonomikas un Veselības ministrijām par to 

kompetencē iekļautajiem jautājumiem.   

 

J.Felsbergs pauž viedokli, ka darba programmas projektā iekļautais jautājums par sākotnējiem 

secinājumiem par elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām nav aktuāls, jo sniegtais 

atbalsts jau ir noteikts un izmaiņas nav plānotas.  

 

I.Alliks komentē, ka jautājums tomēr ir svarīgs, tāpēc darba programmā būtu jāsaglabā, ierosinot 

jautājumu paplašināt, definējot tēmu par enerģētisko nabadzību. Komitejas pārstāvji tiek aicināti 

sniegt atgriezenisko saiti par darba programmu vienas nedēļas laikā – līdz 2015.gada 25.martam. 

 

3. Jaunie nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītāji. 

 (E.Celmiņa) 

( P.Leiškalns) 

E.Celmiņa sniedz prezentāciju par 2013.gada nabadzības un materiālās nenodrošinātības 

rādītājiem.  

 

P.Leiškalns jautā, kādas ekvivalences skalas piemērotas nabadzības riskam pēc vecuma un vai 

nabadzības riska indekss pirms un pēc sociālajiem transfertiem ietver ienākumus pēc nodokļu 

nomaksas.  

 

E.Celmiņa informē, ka precizēs šo informāciju.  

 

4. Minimālā ienākuma līmenis – paveiktais 1.ceturksnī. 

(I.Alliks) 

 

I.Alliks informē, ka, balstoties uz valdībā akceptēto koncepciju „Par minimālā ienākuma līmeņa 

noteikšanu”, LM ir izveidota vadības grupa un četras apakšgrupas jeb darba grupas, kuras strādā 

pie: 1) sociālās palīdzības sistēmas pilnveides; 2) valsts sociālo pabalstu pārskatīšanas; 3) 

minimālās pensijas palielināšanas; un 4) bezdarbnieka minimālā pabalsta un bezdarbnieku 

aktivizēšanas izvērtējuma. Visas apakšgrupas nepieciešamos uzlabojumus sociālās drošības 

sistēmas jomās izvērtē saistībā ar minimālā ienākuma līmeni, kur iespējams un nepieciešams 

veidojot tā sasaisti.  

 

I.Alliks uzsver, ka nākamajā komitejas sēdē būs iespējams sniegt jau detalizētāku informāciju par 

darba grupu rezultātiem, apkopotu redzējumu par nepieciešamajām izmaiņām sistēmā.  



5. Valsts kontroles ieteikumi sociālās palīdzības jomā. 

(I.Skrodele-Dubrovska) 

(I.Alliks, I.Kalniņa, I.Rudzīte, J.Felsbergs, E.Celmiņa) 

I.Skrodele-Dubrovska prezentē Valsts kontroles revīzijas par pašvaldību sniegtās sociālās 

palīdzības tiesiskumu un efektivitāti rezultātā veiktos secinājumus par identificētajiem 

trūkumiem sociālajā palīdzībā.  

 

I.Alliks papildina, ka darbs pie izmaiņām sociālās drošības jomā, tai skaitā sociālās palīdzības 

sistēmā šobrīd tiek veikts saistībā ar minimālā ienākuma līmeni, kura ietvaros tiks vērtēti arī 

Valsts kontroles revīzijas rezultātā identificētie trūkumi.  

 

I.Kalniņa jautā, vai Valsts kontrole turpinās pārbaudes arī citās pašvaldības? Kādi ir pirmie soļi, 

ko LM darīs, jo uzdevumi un termiņi ir dažādi?  

 

I.Skrodele-Dubrovska atbild, ka šī likumības revīzija par sociālo palīdzību ir beigusies. Pēc 

reģionālajiem semināriem ar Valsts kontroli un Valsts ieņēmumu dienestu par Valsts kontroles 

revīzijas rezultātiem Valsts kontrole informēja, ka pievērsīs uzmanību Vidzemes reģionam par 

pašvaldību sociālo pabalstu atbilstību Ekonomiskās klasifikācijas kodiem un to atbilstību 

pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Ir uzsākusies Valsts kontroles revīzija par asistenta 

pakalpojumu pašvaldībās. Tāpat ir uzsākts darbs pie sociālās palīdzības sistēmas analīzes, kuras 

ietvaros tiek vērtēti arī Valsts kontroles identificētie trūkumi.  

 

I.Alliks papildina, ka visu unificēt sociālajā palīdzībā neplānojam, taču atsevišķus jautājumus 

(pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts) pārskatām, 

lai tiektos uz vienlīdzīgākas pieejas sociālajai palīdzībai nodrošināšanu trūcīgākajiem 

iedzīvotājiem.  

 

I.Kalniņa jautā par pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kuros identificētas neatbilstības, vai 

plānota organizēta rīcība no LM vai pastāv un kāda ir LM un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) sadarbība, lai neatbilstoši pašvaldību saistošie noteikumi sociālā 

jomā netiktu apstiprināti?  

 

I.Skrodele-Dubrovska atbild, ka katrai revidējamai pašvaldībai ir noteikti savi ieteikumi, 

savukārt LM ir uzdevums nākt kopā ar VARAM un meklēt risinājumu, kas arī šobrīd tiek 

plānots.  

 

I.Rudzīte akcentē problēmu par vairāku publisko datubāzu (ne)pieejamību vai to pieejamību par 

maksu, kas liedz pašvaldībām pārliecināties par konkrētā klienta ienākumiem un īpašumiem, 

tādējādi pašvaldību sociālie dienesti pieņem lēmumu, balstoties uz to informāciju, kas ir to 

rīcībā.   

 

J.Felsbergs pauž viedokli, ka visās Latvijas pašvaldībās obligāti jānosaka minimālais sociālo 

pabalstu bāzes līmenis vienāds visām pašvaldībām, ko kompensē no pašvaldību izlīdzināšanas 

fonda. Nav pieņemami, ka no 119 Latvijas pašvaldībām tikai 39 tiek noteikts maznodrošinātās 

ģimenes (personas) statuss. Nav pieļaujama iedzīvotāju sociālā diskriminācija pēc dzīves vietas.  

 

E.Celmiņa piekrīt, ka tiesībām uz valsts noteiktiem labumiem jābūt vienādiem un vienotiem 

valstī kopumā, taču vienlaikus ir svarīgi saglabāt pašvaldībām iespēju noteikt citu (augstāku) 

ienākumu līmeni, lai savā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem sniegtu papildus atbalstu.  

 

 



6. Citi jautājumi. 

(I.Alliks) 

 

Nav.  

Sēdes noslēgums 16:00. 

 

Pielikumā sēdes materiāli: 

1. Komitejas sēdes darba kārtība.  

2. Komitejas darba programmas projekts.  

3. Prezentācija “Jaunie nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītāji”. 

4. Prezentācija “Valsts kontroles revīzijas rezultāti par pašvaldību sniegtās sociālās 

palīdzības tiesiskumu un efektivitāti”. 

 

 

 

 

Komitejas vadītājs        I.Alliks  

 

Protokolēja         E.Celmiņa 


