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Projekta aktivitātes 

1. 
• Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas 

rīcībpolitikas izvērtējums 

3. 
• Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam 

pakļauto bezdarbnieku  iespējām iekļauties darba tirgū 

4. 
• Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa 

preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās 
aprobācija (izmēģinājumprojekti) 
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Aktivitāšu uzraudzība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.386 21.punktam 



Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums 
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Līgumā paredzētie ziņojumi Uzdevumi 

1. Starpziņojums „Nabadzības 

un sociālās atstumtības 

mazināšanas rīcībpolitiku 

ietekmes izvērtējums” 

1. Identificēt un izvērtēt izmaiņas rīcībpolitikās 2012., 2013. 

un 2014.gadā, kuras vērstas uz iedzīvotāju rīcībā esošo 

ienākumu palielināšanu, ienākumu nevienlīdzības 

samazināšanu. 

2. Veikt padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu 

statistikas datu analīzi ienākumu palielināšanas, nabadzības, 

sociālās atstumtības jomā un iedzīvotāju (mājsaimniecību) 

finanšu parādu jomā, kontekstā ar 1. uzdevumu. 

2 melnraksti 

3 mēnešu laikā 

pēc Līguma 

noslēgšanas vai 

agrāk 

2. Gala ziņojums „Nabadzības 

un sociālās atstumtības 

mazināšanas rīcībpolitiku 

ietekmes izvērtējums” 

1. Balstoties uz starpziņojumu, sagatavot secinājumus par 

rīcībpolitiku. 

2. Balstoties uz starpziņojumu, sagatavot politikas scenāriju 

piedāvājumus un rekomendācijas par nepieciešamajiem 

rīcībpolitikas uzlabojumiem (t.sk. normatīvo aktu pilnveide) 

nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un 

rīcībpolitikas ietekmes izvērtēšanas uzlabošanai. 1 melnraksts 

5 mēnešu laikā 

pēc Līguma 

noslēgšanas vai 

agrāk 



Identificētā problēma:   

Mērķis:   

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai:** 
  

Rezultāts:   

Uzdevumi un pasākumi 

izvirzītā mērķa 

sasniegšanai: 

Atbildīgā institūcija 
Iesaistītās 

institūcijas 

Finansējums, 

ja attiecināms 

        

        

Rekomendāciju sniegšanas struktūra 
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Ikgadējs nabadzības un sociālās 
atstumtības 

mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums 
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Maijs 
(2017) 

•Melnraksts 
nr.1 
•Pēc 

nepieciešam
ības 

Jūnijs 
(2017) 

•Melnraksts 
nr.2 

 
•Pēc 

nepieciešamī
bas 

Jūlijs 
(2017) 

•Iesniegts 
1. 

starpziņo
jums 

•SIPKK 

Augusts 
(2017) 

•Gala 
nodevuma 

melnraksts 
•Pēc 

nepieciešamī
bas 

Septembri
s (2017) 

•Iesniegt
s gala 

nodevums 

•SIPKK 

Oktobris/N
ovembris 
(2017) 

•Atkārtota 
gala 

nodevuma 
izskatīša

na 

•SIPKK 

Izvērtējuma īstenošanas 
laika plāns 

Starpziņojums „Nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku 

ietekmes izvērtējums” 

Gala ziņojums „Nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanas rīcībpolitiku 

ietekmes izvērtējums” 
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Darba plāns 2017. gadam 

Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

X X SIPKK X SIPKK SIPKK SIPKK

X SIPKK X SIPKK X SIPKK X

SIPKK? SIPKK? SIPKK ?

1. aktivitāte - NAB1

4. aktivitāte - IMG

3. aktivitāte - OECD

2017



Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības 
riskam pakļauto bezdarbnieku  iespējām 

iekļauties darba tirgū 
 

3. aktivitāte 
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Zinātniskā pētījuma iecere 
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• Mērķis: 

– Izvērtēt pasīvās un aktīvās darba tirgus politikas ietekmi 
uz iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā (Iekļaujošas 
nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam). 

• Rezultātu izmantošana: 

– Rīcībpolitikas pilnveide: 

• Aktīvā darba tirgus politika; 

• Pieaugušo izglītība; 

• Reģionālā attīstība.  

– Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-
2020.gadam – starpposma ietekmes izvērtējums (līdz 
31.05.2018.); 

– Uz pierādījumiem balstīts izvērtējums attīstības 
plānošanas dokumenta 2021.-2027.gadam izstrādei.  



Apskatāmie jautājumi 
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• Bezdarbnieku aktivizēšanas politika: 

– Individuālais darbs ar klientu – bezdarbnieku profilēšanas sistēma, 
bezdarbnieku grupēšana un individuālais darba meklēšanas plāns; 

– Aktīvās un pasīvās darba tirgus politikas sasaiste (t.sk. 
piemērota darba noteikšana un kritēriji, sankcijas statusa zaudēšanai, 
darba meklēšanas nosacījuma un pabalstu, ko saņem bezdarbnieki, 
sasaiste); 

– Reģionālā mobilitāte – NVA pārklājums lokālā līmenī, attālās 
teritorijās dzīvojošo (grūtāk sasniedzamo) klientu aktivizēšana. 

• NVA īstenotie pasākumi:  

– Pasākumu ietekmes izvērtēšana ar kontrafaktuālām metodēm 
(atbalstu saņēmušo un kontroles grupu salīdzināšana); 

– Atsevišķu grupu darba tirgus iznākumi pēc dalības NVA 
pasākumos, t.sk. bezdarbnieki ar zemu izglītības līmeni, 
bezdarbnieki ar invaliditāti, jaunieši (15-29), pirmspensijas vecuma 
bezdarbnieki, bezdarbnieki lauku reģionos; 

– NVA pasākumos piešķiramā atbalsta pietiekamība (adequacy), 
t.sk. stipendijas, algu subsīdijas, mobilitātes atbalsts un to 
piešķiršanas nosacījumi;  

– Pasākumu pilnveides iespējas, t.sk. resursu nelietderīgas 
izmantošanas (dead-weight effects) risku izvērtējums.  



PALDIES PAR UZMANĪBU!  

 

www.lm.gov.lv 


