2017. gada 1.-3. februārī DLC eksperti sociālo inovāciju izpētes vizītē Norvēģijā
No 2017. gada 1. līdz 3. februārim sadarbības platformas “Demogrāfijas lietu centrs” eksperti
(I.Parādnieks, E.Upīte, L.Āboliņa, I.Kārkliņa, P.Leiškalns, L.Liepa, I.Mežs) Norden programmas* projekta
ietvaros tikās ar speciālistiem ģimenes atbalsta politikas jomā valsts institūcijās, sociālajiem un sadarbības
partneriem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai detalizēti izpētītu Norvēģijas pieredzi tautas
ataudzes veicināšanā, t.sk. apzinātu sociāli inovatīvus risinājumus

Vizītes laikā Latvijas amatpersonas tikās ar Bērnu un vienlīdzības ministrijas darbiniekiem un izvērtēja
šīs labklājības valsts un pašvaldību sniegto atbalstu, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti ģimenēm ar
bērniem, kā arī kopīgi analizēja priekšrocības Norvēģijā īstenotajām iniciatīvām vecāku atbalstam,
t.sk., ģimenes un darba dzīves saskaņošanas jautājumos.
Norvēģijas darba ņēmēju arodbiedrību apvienības pārstāvji skaidroja darba devēju un darba ņēmēju
sadarbību, lai ar iesaistīto pušu kopīgiem centieniem nodrošinātu cienīgu darbu un atalgojumu,
elastīgas darba iespējas bērnu vecākiem. Šādā veidā mērķtiecīgi virzoties uz valstiski nozīmīgajiem
mērķiem tautas ataudzes veicināšanā.
Latvijas amatpersonas kā ļoti būtisku novērtēja arī Norvēģijas Darba un sociālās politikas ministrijas
sniegto informāciju par sociālo apdrošināšanu efektīvas nodarbinātības politikas un ilgtspējīgas
pensiju sistēmas kontekstā.
Komandējuma ietvaros tiekoties ar valstī lielākās nevalstiskās organizācijas – Norvēģijas sieviešu
sabiedriskās veselības asociācijas – vadītāju, tika iegūta informācija par to, ka būtiska daļa valsts
iedzīvotāju regulāri iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātēs, un šīm aktivitātēm ir bijusi liela loma
labklājības valsts attīstībā gan vēsturiski, gan mūsdienās.
Savukārt starptautiskās organizācijas UNICEF birojā Norvēģijā DLC eksperti uzzināja par projektiem,
kas veicina visas sabiedrības, ikviena bērna un pieaugušā atbildību labākai savu līdzcilvēku dzīves
kvalitātei.
Norvēģijas ģimenes atbalsta politika ir zinātnisko pētījumu pierādījumos balstīta un mērķtiecīgi
veidota, lai veicinātu ģimeņu stabilitāti un mudinātu tēvus aktīvi iesaistīties bērnu aprūpē jau no
pirmajām dienām, mainot stereotipu, ka bērna aprūpe un uzraudzība ir primāri sievietes atbildība,
pret ko aktīvi iesaistās nevalstiskās organizācijas un dzimumu līdztiesības organizācijas.
Dalība pieredzes apmaiņas braucienā DLC ekspertiem sniedza iespēju detalizētāk iepazīties ar valsts,
pašvaldību, sociālo un sadarbības partneru sniegto atbalstu iedzīvotājiem un ģimenēm ar bērniem,
izgaismojot gan kontrastus salīdzinājumā ar Latviju Norvēģijas augstākā dzīves līmeņa dēļ, gan
atklājot līdzīgās problemātikas, jo īpaši tās, kas saistītas ar sociālo jūtīgo grupu situāciju.
*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.

