Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes
PROTOKOLS Nr.1

Rīgā,
Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē

2014.gada 16.aprīlī
plkst. 15:00

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
Ingūna Badūne, Biedrības „Baltā māja” vadītāja
Maruta Bubene, Sociālās integrācijas centra „Gaisma ceļā” Rīgas patversmes Sociālās
rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Sistēmu pārvaldības nodaļas juriskonsulte
Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības konsultante
Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja
Eva Kričalo, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente
Komitejas pārstāves Guntas Ančas deleģētā pārstāve Marta Kozireva, Latvijas cilvēku ar
īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento” valdes locekle
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
Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā
referente
Kristīne Našeniece, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības Direkcijas Eiropas Savienības
koordinācijas departamenta direktore
Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona sociālo jautājumu attīstības speciāliste
Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Ienākumu
un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs
Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente
Citi:
Keta France-Bamblovska, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu
izpildes politikas nodaļas juriskonsulte

Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas
vecākā referente
Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja
Ēriks Kraučs, Fonda „Roma” valdes priekšsēdētājs
Daina Mūrmane – Umbraško, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieci stratēģiskās
plānošanas un finanšu jautājumos
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
Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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. Aktuālais 2014.gadā ES ietvaros:
 Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Indikatoru apakšgrupas
darba programmas 2014.gadā;
 Eiropas Komisijas (Padomes) rekomendācijas, tai skaitā Latvijai nabadzības
mazināšanas jomā;
 Nacionālais sociālais ziņojums (2014);
3. Jaunie EU-SILC nabadzības rādītāji – 2012.gads salīdzinājumā ar 2011.gadu.
4. Komitejas 2014.gada darba programma.
5. Citi jautājumi.

Sēdes norise:
1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Alliks)
I.Alliks atklāj 2014.gada pirmo Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas (turpmāk komiteja) sēdi un apstiprina sēdes darba kārtību.
2. Aktuālais 2014.gadā ES ietvaros.
(E.Kūla)
(P.Leiškalns, V.Veretjanovs, E.Celmiņa)
E.Kūla sniedz prezentāciju par Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Indikatoru
apakšgrupas darba programmām 2014.gadā (skat. pielikumā).
P.Leiškalns jautā, kad būs pieejams izstrādātais iztikas minimuma grozs.
E.Kūla atbild, ka projekta EMIN (European Minimum Income Network (http://emin-eu.net/)
ietvaros tiks izstrādāts pārtikas grozs visām 28 dalībvalstīm (šobrīd veikts 10 ES dalībvalstīm).
Informē, ka komitejas pārstāvji tiks informēti, kad būs pieejama papildus informācija.
V.Veretjanovs jautā, vai nepārklājās Eiropas Komisijas veiktie novērtējumi un analīze ar OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development / Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas) veiktajiem pētījumiem.
E.Celmiņa komentē, ka pētāmo jautājumu ietvars tiek saskaņots un dublēšanās iespējamība
nepastāv.
E.Kūla sniedz prezentāciju par Eiropas Komisijas (Padomes) rekomendācijām (skat. pielikumā).
Jautājumi un viedokļi par šo jautājumu netiek izteikti.
E.Kūla informē, ka šogad visām dalībvalstīm ir jāiesniedz Eiropas Komisijai Nacionālie sociālie
ziņojumi (2014), kuri kalpos par pamatu gan rekomendāciju ieviešanas progresa novērtēšanā,
gan sociālās situācijas un veikto pasākumu nabadzības mazināšanai novērtēšanai kopumā.
Komitejas locekļi tiek informēti, ka šī ziņojuma versija ir nosūtīta ministrijām (Veselības,
Izglītības un zinātnes, Ekonomikas un Finanšu) un pēc informācijas apkopošanas tā tiks nosūtīta
viedokļu un komentāru sniegšanai visām ietekmes pusēm. Provizoriskais ziņojuma projekta
izsūtīšanas datums saskaņošanai – 2014.gada 28./29.aprīlis.
3. Jaunie EU-SILC nabadzības rādītāji – 2012.gads salīdzinājumā ar 2011.gadu
(E.Kūla)
(P.Leiškalns)
E.Kūla sniedz prezentāciju par monetārās nabadzības un sociālās atstumtības situāciju
2012.gadā, vienlaicīgi informējot, ka īss kopsavilkums par galvenajām tendencēm nabadzības un
sociālās atstumtības jomā tiks ievietots arī LM mājas lapā 2014.gada aprīļa beigās.
P.Leiškalns lūdz skaidrot atsevišķus grafikus un datu skaidrības nolūkā aicina precizēt grafiku
par Džini koeficientu.

4. Komitejas 2014.gada darba programma.
(E.Kūla)
(P.Leiškalns, I.Alliks)
E.Kūla prezentē komitejas 2014.gada darba programmas projektu, aicinot komitejas locekļus
izteikt par tiem viedokli.
P.Leiškalns rosina jautājumu par nodokļiem skatīt 2.ceturksnī, nevis 3.ceturksnī.
I.Alliks atbalsta minēto priekšlikumu un vienojās, ka 2.ceturksnī tiks attiecīgi skatīti divi
jautājumi – koncepcijas par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu projekts un nodokļu jomā
plānotās izmaiņas saistībā ar ietekmi uz zemu ienākumu mājsaimniecībām.
5. Citi jautājumi.
(I.Alliks)
(E.Celmiņa)
I.Alliks informē, ka koncepcijas par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu projekts tiks
izdiskutēts un skaņots ar visām ietekmes pusēm, tai skaitā šīs komitejas locekļiem. Uzsver, ka
koncepcijas termiņš iesniegšanai valdībā tiks pagarināts līdz 2014.gada 31.augustam gan dēļ tā,
ka koncepcijas saturs ir jāskaņo ar Finanšu ministriju un tās plānotajām aktivitātēm saistībā ar
neapliekamo minimumu (minētā dokumenta iesniegšana plānota 2014.gada jūlijā), gan arī tāpēc,
ka nepieciešamas diskusijas ar pašvaldībām par turpmāko atbildības sadalījumu minimālo
ienākumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Vienlaicīgi I.Alliks vērš uzmanību, ka koncepcijas par
minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu projektā tiks paredzētas un plānotas reāli ieviešamas
lietas, jau savlaicīgi novēršot ilūzijas par tādiem minimālajiem ienākumu apmēriem, kuru
ieviešana ir neiespējama un neveicinātu cilvēku motivāciju savas situācijas uzlabošanā.
E.Celmiņa papildina, ka parasti valstīs minimālo ienākumu līmenis tiek noteikts 30% apmērā no
mediānas ekvivalentajiem ienākumiem (2012.gadā Latvijā 30% no mediānas ekvivalentajiem
ienākumiem veidoja 116 EUR jeb 82 LVL).
Sēdes noslēgums 16:15.
Pielikumā sēdes materiāli:
1. Komitejas sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „Eiropas Komisijas Sociālās aizsardzības komitejas un Indikatoru
apakšgrupas darba programmas 2014.gadā”.
3. Prezentācija „Eiropas Komisijas (Padomes) rekomendācijas”.
4. Projekts „Nacionālais sociālais ziņojums (2014)”.
6. Prezentācija „Monetārās nabadzības un sociālās atstumtības indikatori 2012.gadā”.
7. prezentācija „Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas darba programma
2014.gadam”.
Komitejas vadītājs

I.Alliks

Protokolēja

E.Kūla

