Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas
darba programma 2018. gadam (projekts)
1. OECD pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām
iekļauties darba tirgū prezentācija.
/OECD, Labklājības ministrija/ 1.ceturksnis
2. Informācija par monetāro nabadzību un ienākumu nevienlīdzību Latvijā 2016. gadā.
/CSP, Labklājības ministrija/ 1.ceturksnis
3. Izmaiņas sociālās drošības jomā 2018. gadā.
/Labklājības ministrija/ 1.ceturksnis
4. Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai.
/Labklājības ministrija/ 1.ceturksnis
5. Izmaiņas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmā
„Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” 2018. gadā.
/Labklājības ministrija/ 2.ceturksnis
6. Informācija par ESF projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”
progresu.
/Labklājības ministrija/ 2.ceturksnis
7. Informācija par projektu „Dažādības veicināšana” (izsludinātiem pakalpojumiem,
pētījuma rezultātiem), kas tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” ietvaros.
/Sabiedrības integrācijas fonds/ 2.ceturksnis
8. Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progress (2014.-2018. gads)
/Labklājības ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra/ 3.ceturksnis
9. ESF projekti sociālās iekļaušanas jomā:
 Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums;
 Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu
groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti);
 Deinstitucionalizācijas projekta ilgtspēja un sinerģija ar iekļaušanās, nodarbinātības
un veselības aprūpes politiku instrumentiem.
Aktuālā informācija.
/Labklājības ministrija/ katrā sēdē pēc nepieciešamības
10. Informācija par veselības obligātās apdrošināšanas ieviešanu.
/Veselības ministrija/ 3.ceturksnis
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11. Informācija par Veselības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ieviešanas
progresu, kas īpaši mērķēti uz sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām
iedzīvotāju grupām, un īstenoto projektu ietekmi uz šo iedzīvotāju grupu situācijas
uzlabošanos, tai skaitā:
 SAM 9.2.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un
neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu
attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo
īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības
uzlabošanai”;
 SAM 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”;
 SAM 9.2.4.1. „Kompleksu veselības veicināšanas pasākumu īstenošana Latvijas
iedzīvotājiem prioritārajās veselības aprūpes jomās” ESF projekts "Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi", kura mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem
Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās
prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā
perioda aprūpes un garīgā veselība).
/Veselības ministrija/ 4.ceturksnis
12. Nabadzības strupceļš: grūtību akumulācija un risinājumu meklējumi sieviešu pieredzes
stāstos. Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas
pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2. projekta ”Ilgtspējas sociālā
dimensija un sociālā inovācija” rezultāti.
/ SUSTINNO pētnieki/ 4.ceturksnis
13. Ilgtspējas sociālā dimensija: vai virzāmies pretī labklājībai un cieņpilnai dzīvei? Valsts
pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi
globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2. projekta ”Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā
inovācija” rezultāti.
/ SUSTINNO pētnieki/ 4.ceturksnis
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