2016. gada 14. - 16. decembrī DLC eksperti izpētes vizītē Somijā
No 2016. gada 14. līdz 16. decembrim sadarbības platformas “Demogrāfijas lietu centrs” eksperti
(I.Parādnieks, L.Āboliņa, I.Kārkliņa, P.Leiškalns) Norden programmas* projekta ietvaros pieredzes
apmaiņas vizītē apmeklēja valsts un pašvaldību institūcijas, uzņēmēju un darba devēju pārstāvošās
organizācijas un tikās ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem, lai padziļināti iepazītos ar Somijas pieredzi
ģimenes atbalsta politikas veidošanā un īstenošanā.

Vizītes laikā DLC delegācijas pārstāvji tikās ar Sociālo lietu un veselības ministrijas pārstāvjiem, kuri
sniedza detalizētu informāciju par ģimenes atbalsta politikas institucionālo struktūru, politikas
mērķiem, sniegtā atbalsta apmēriem un nosacījumiem. Sociālās apdrošināšanas aģentūras
amatpersonas informēja par Somijas pieredzi par sociālā nodrošinājuma sistēmas instrumentu
efektīvu izmantošanu ģimeņu ar bērniem atbalstam, vienlaikus nodrošinot valsts sociālā budžeta
ilgtspēju. Latvijas delegācija tika iepazīstināta arī ar Somijas ģimenes atbalsta politikas īpašajām
nacionālajām iezīmēm, kas saistīts ar atbalstu ģimenēm pirmsdzemdību un bērna kopšanas laikā.
DLC pārstāvjiem tiekoties ar Somijas lielāko arodbiedrību, kas pārstāv vidējā līmeņa speciālistu un
kvalificēto darbinieku intereses, tika gūta pārliecība, ka arodbiedrībām kā aktīvam sadarbības
partnerim ir ārkārtīgi būtiska ietekme uz darba ņēmējiem labvēlīgas ģimenes atbalsta politikas
veidošanu, kas vienlaikus būtu vērsta uz nodarbinātības veicināšanu abiem vecākiem un spētu
piedāvāt plašas, elastīgas iespējas ģimenes un darba dzīves veiksmīgai saskaņošanai.
Somijā līdzīgi kā citās Ziemeļvalstīs ļoti attīstīta ir sabiedrisko organizāciju darbība, kas valstī darbojas
ģimenes atbalsta politikas īstenošanā un pakalpojumu sniegšanā. To darbības efektivitāti būtiski
veicina arī augsta pilsoniskā aktivitāte visā sabiedrībā, aktīvs brīvprātīgais darbs, palīdzot sociāli
mazāk aizsargātākajām grupām.
Būtiski, ka Somijā pētniecību demogrāfiskās situācijas analīzei un ģimenes atbalsta politikas
pilnveidošanā realizē ne tikai zinātniskie institūti. Aktīvu pētnieciski analītisko darbu, kas ir pamatā
pierādījumos balstītai politikai, savā ikdienas darbā īsteno arī valsts pārvaldes institūciju darbinieki,
t.sk., izstrādājot zinātniskās publikācijas un piedaloties nacionāla un starptautiska līmeņa
konferencēs.
Vizīte Somijā sniedza daudzpusīgu teorētisku un praktisku informāciju, turklāt tajā gūtās atziņas lielā
mērā ir saistošas Latvijai, jo arī Somijā ir aktuāli gan sabiedrības novecošanās izaicinājumi, gan
visaptveroša atbalsta sniegšana ģimenēm ierobežota valsts un pašvaldību budžeta apstākļos. Šādā
kontekstā acīmredzama kļūst nepieciešamība atbalstīt daudzbērnu ģimenes, lai tās līdz ar vairāku
bērnu ienākšanu ģimenē spētu nodrošināt pietiekami augstu dzīves kvalitāti, tādējādi sekmējot
sekmētu paaudžu nomaiņu ne tikai ar sociālās un ekonomiskās imigrācijas risinājumiem, bet veicinot
valsts patstāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu.
*Pieredzes apmaiņas vizīte tika īstenota ar Norden programmas „Valsts administrācijas mobilitāte” atbalstu,
īstenojot projektu „Pierādījumos balstīta ģimenes politika tautas ataudzes veicināšanai: Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu pieredzes apmaiņa” (PA-GRO-958). Nordic-Baltic Mobility programme for Public administration ir projekts, kas
sniedz atbalstu valsts pārvaldē strādājošajiem, palīdzot īstenot pieredzes apmaiņas un izpētes braucienus, organizēt
apmācības vai reģionāla mēroga tīklošanas darbības. Programma atbalsta pasākumus, kuros plānota vismaz trīs
valstu dalība, no kurām vismaz viena ir Skandināvijas valsts un vismaz viena – Baltijas valsts.

