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Rīgā, 2013.gada 11.decembrī

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē plkst. 10.00

SĒDĒ PIEDALĀS:

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) valsts
sekretāra vietnieks
Evija Kūla, komitejas vadītāja vietniece, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba
politikas departamenta vecākā eksperte

Komitejas locekļi:

Elīna Ālere-Fogele, biedrības „EAPN-Latvia” valdes locekle
Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Ingūna Badūne, Biedrības „Baltā māja” vadītāja
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā” Rīgas patversmes
Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Komitejas locekles Kristīnes Našenieces deleģētā pārstāve Santa Bukovska, Ārlietu
ministrijas Eiropas Savienības Koordinācijas departamenta ES Koordinācijas
departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas (COREPER I) sagatavošanas
nodaļas 2.sekretāre
Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta Mājokļu politikas nodaļas juriskonsulte
Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja
Komitejas locekles Liesmas Oses deleģētā pārstāve Dzinta Mergupe-Kutraite,
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu
un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un
veselības aizsardzības eksperts
Daina Mūrmane – Umbraško, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieci
stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos
Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona sociālo jautājumu attīstības
speciāliste
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



Citi:
Marija Tukina, Krīzes centra „Skalbes” biedre, juriste

SĒDĒ NEPIEDALĀS:

Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas
„Sustento”
Arvils Ašeradens, LM Parlamentārais sekretārs
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta
Autosatiksmes nodaļas vecākā referente
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas
plānotāja
Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības
konsultante
Ēriks Kraučs, Fonda „Roma” valdes priekšsēdētājs
Eva Kričalo, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Liega Piešiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas
nodaļas pārvaldes vecākā referente
Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja
Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Ivars Zaļais, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklis, Sabiedriskā transporta
plānošanas daļas vadītājs
Elita Zvaigzne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās
pārvaldes departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas
vecākā konsultante
Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvis

Sēdi protokolē:

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

Darba kārtība:

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
2. Latvijas Pret-nabadzības tīkla izveide – biedrības mērķis un plānotās

aktivitātes.
3. Informācija par informatīvo ziņojumu „Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas

pilnveidošanai”.
4. Komitejas darba programmas 2013.gadam izpilde un komitejas darba

programmas 2014.gadam projekts.
5. Citi jautājumi.



Sēdes norise:

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

I.Alliks atklāj 2013.gada ceturto Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas
komitejas (turpmāk - komiteja) sēdi un apstiprina sēdes darba kārtību.

2. Latvijas Pret-nabadzības tīkla izveide – biedrības mērķis un
plānotās aktivitātes.
(E.Ālere-Fogele)

(S.Šimfa, D.Strautkalne, I.Alliks, E.Kūla)

E.Ālere-Fogele sniedz prezentāciju (skat. pielikumā) par Latvijas PretNabadzības
tīkla vēsturisko attīstību, Eiropas Pretnabadzības tīklu, tā nostāju un
dalīborganizācijām, principiem un svarīgākajiem darbības virzieniem, biedrības
„EAPN-Latvia” dibināšanu un reģistrāciju, tās dibinātājiem, biedrības mērķi un
uzdevumiem, kā arī nepieciešamību iesaistīt NVO un nabadzībā dzīvojošos cilvēkus
politikas veidošanas procesos.

S.Šimfa jautā, vai EAPN-Latvia plāno iesaistīties tiesību aktu izstrādē, jo tas ir viens
no galvenajiem instrumentiem, kā ietekmēt rīcībpolitikas?

E.Ālere-Fogele atbild, ka ir paredzēts iesaistīties tiesību aktu projektu izvērtēšanā
atbilstoši pieejamajiem cilvēkresursiem.

D.Strautkalne jautā, kā EAPN-Latvia uzrunās citas NVO iesaistīties šajā tīklā?

E.Ālere-Fogele komentē, ka pārējās NVO tiks aicinātas caur sociālajiem tīkliem, e-
pastiem, īpaši uzrunājot tās NVO, kuras 2009.gada novembrī izveidoja neformālo
Latvijas PretNabadzības tīklu.

I.Alliks jautā, vai nav citas biedrības, kas pretendē iesaistīties Eiropas PretNabadzības
tīklā?

E.Ālere-Fogele vērš uzmanību, ka biedrība “EAPN-Latvia” kā juridiska persona
reģistrēta UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2013.gada 4.novembrī, uz ko
pamatojoties tā ir pieteikusies un arī uzņemta Eiropas PretNabadzības tīklā.

E.Kūla akcentē, ka viena no EAPN nostājām ir nabadzībā dzīvojošo cilvēku
līdzdalība efektīvas politikas veidošanā. Valsts pārvaldes prakse uzklausīt sabiedrības
grupu pārstāvju viedokli parasti norisinās dažādās komitejās, darba grupās un citos
formātos, iesaistot šo cilvēku interešu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, kuras
attiecīgi pauž konkrēto iedzīvotāju grupu vajadzības un intereses. Vai nepastāv
zināma pretruna, ka efektīvu politiku var veidot, ja tiek iesaistīti nabadzībā dzīvojošie
cilvēki, taču savu situāciju tie atrisināt nespēj?

E.Ālere-Fogele uzskata, ka galvenais mērķis ir panākt, ka šie cilvēki tiek uzklausīti.



3. Informatīvais ziņojums
„Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai”.

(E.Kūla)
(S.Šimfa, E.Baldzēns, P.Leiškalns, I.Alliks, E.Ālere-Fogele, D.Mūrmane-Umbraško,

V.Veretjanovs)

E.Kūla sniedz prezentāciju (skat. pielikumā) par informatīvā ziņojuma „Priekšlikumi
sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai”, kas apstiprināti MK 10.12.2013., izstrādes
pamatojumu, ziņojumā sniegto secinājumu pierādījumiem, ziņojuma mērķi,
galvenajiem secinājumiem un piedāvātajiem risinājumiem, kā arī noteiktajiem
uzdevumiem un termiņiem.

S.Šimfa jautā, vai attiecībā uz minimālā ienākumu sliekšņa 2.variantu (prez. 8.slaids),
kur piedāvāts noteikt diferencētu minimālo ienākumu slieksni, diferenciācija
paredzēta pēc mājsaimniecības sastāva?

E.Kūla atbild, ka tā plānota pēc ienākumiem, proti, līmeņi var būt vairāki, piemēram,
30 % un 60 % apmērā no mediānas ekvivalentajiem ienākumiem mēnesī.

I.Alliks papildina, ka ekvivalentie ienākumi ir statistiskais rādītājs, kura mērķis ir
salīdzināt dažāda lieluma un sastāva mājsaimniecību vidējos ienākumus, tāpēc tas
ņem vērā arī mājsaimniecības sastāvu.

E.Baldzēns jautā, vai LM izvērtēja Pasaules Bankas (PB) pētījuma metodoloģiju,
pamatojoties uz kādiem datiem tika veikts pētījums un kādas tendences netika ņemtas
vērā pētījuma izstrādē?

I.Alliks komentē, ka PB pētījums veikts, balstoties uz nacionālajiem
administratīvajiem datiem un pētījuma izstrādē tika iesaistīti augsta ranga pētnieki no
Latvijas, piemēram, Mihails Hazans.

V.Veretjanovs apstiprināja, ka no CSP datubāzēm tika sniegti milzīgs apjoms datu,
savietojot tos ar pašvaldību administratīvajiem datiem, akcentējot lielo datu masīvu,
uz kā pamata pētījums veidots.

D.Mūrmane-Umbraško papildina, ka PB ļoti rūpīgi izvērtēja, kā sociālā un veselības
aprūpes palīdzība aizsniedz cilvēkus, analizējot mērķa saņēmējus.

P.Leiškalns pauž viedokli, ka plānotā universālo pabalstu mērķētība jāvērtē
piesardzīgi, akcentējot strādājošo situāciju un viņu motivāciju strādāt, ja universālie
pabalsti tiks novirzīti tikai nabadzīgajiem cilvēkiem. Pauž atbalstu minimālā
bezdarbnieka pabalsta noteikšanai un uzsver nepieciešamību veikt izmaiņas saistībā ar
uzturnaudu audžubērniem.

E.Ālere-Fogele jautā, kā tiek noteikta darbspējīga persona un vai tiek ņemta personas
invaliditāte un citi traucējumi? Kādi bija PB pētījuma datu avoti?



I.Alliks atbild, ka darbspējīgas personas primārais kritērijs ir vecums, kā arī ierobežotā
spēka strādāt. PB informāciju ieguva no publiskiem reģistriem – valsts un pašvaldību
datubāzēm.

V.Veretjanovs papildina, ka nodokļu un sociālais jautājums tiks pētīts OECD ietvaros.

E.Ālere-Fogele jautā, kā zināt, ka cilvēks ir informēts par pieejamo atbalstu?

E.Kūla atbild, ka jautājums par informācijas pieejamību ir jāvērtē gan no valsts un
pašvaldību komunikācijas veidiem un kanāliem, no pašvaldību sociālo dienestu
darbinieku darba, kā arī no paša cilvēka ieinteresētības informāciju par atbalstu
saņemt.

4. Komitejas darba programmas 2013.gadam izpilde un komitejas darba
programmas 2014.gadam projekts.

(E.Kūla)

E.Kūla informē par 2013.gada komitejas darba programmas izpildi, identificējot divus
jautājumus, kuri netika izskatīti, ierosinot tos pārcelt uz 2014.gada darba programmu.
No jauna 2014.gadā ierosināti divi jautājumi.

Komitejas locekļi atbalsta abu jauno un 2013.gadā neizskatīto jautājumu iekļaušanu
komitejas darba programmā.

5. Citi jautājumi.
(I.Alliks)

Nav.

Sēdes noslēgums 11:45.

Pielikumā sēdes materiāli:

1. Komitejas sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „PretNabadzības  nevalstisko organizāciju tīkla attīstība Latvijā

2005-2009-2013”.
3. Prezentācija „Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai”.
4. Prezentācija „SIPKK darba programma 2014.gadam”.

Komitejas vadītājs I.Alliks

Protokolēja E.Kūla


