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2015.gada 7.jūlijā ir pieņemti MK noteikumi Nr.386, kas regulē Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša 
darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings’’ īstenošanu 

 
 

 
1. Ikgadēji nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas 

izvērtējumi 

2. Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā 
(uzraudzību nodrošinās Invalīdu lietu nacionālā padome) 

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) 

 

 
MK noteikumi noteic, ka 1., 3. un 4.punktā minēto izvērtējumu, pētījuma un 
metodoloģijas izstrādi uzrauga Labklājības ministrijas izveidotā Sociālās iekļaušanas 
politikas koordinācijas komiteja 
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1. Nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas 
izvērtējumi 

 

Darbības ietvaros tiks veikti ikgadēji (septiņi) nacionālās rīcībpolitikas 
izvērtējumi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, izmantojot: 

 

1. Centrālās statistikas pārvaldes ikgadēji publicētās Eiropas Savienības 
statistikas par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) datus 

2. Pārskatus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 
novados/republikas pilsētās par nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju nabadzības situāciju 
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2. Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības  riskam pakļauto 
bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū 

 
Darbības ietvaros tiks veikts zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības 
riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū, tai skaitā 
analizētas sekojošu mērķa grupu ar potenciāli lielākajām grūtībām 
integrēties darba tirgū - ilgstošie bezdarbnieki, personas pirmspensijas 
vecumā, darba meklētāji ar zemu izglītības līmeni u.c. - situācijas 
izmaiņas darba tirgū 
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3. Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa 
preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija 
(izmēģinājumprojekts) 

 

Darbības ietvaros tiks veikti: 

 

1. Iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanas 
metodoloģijas satura un apjoma izstrāde, vairākos griezumos (piemēram, 
teritoriālā, pēc vecuma u.c.), paredzēts veikt ES dalībvalstu izmantoto 
iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu vai tā ekvivalentu 
analīzi, kā arī tiks identificētas jomas, kurās tas tiek izmantots nacionālās 
politikas kontekstā, kā arī metodoloģijas izstrādei tiek izmantotas 
iedzīvotāju fokusgrupas un piesaistīti vairāku jomu speciālisti (uzturs, 
mājoklis, apģērbs, transports, veselība, izglītība) un identificēti rezultātu 
tiešie lietotāji. 

 

2. Izstrādātās metodoloģijas izmēģinājumprojekts nacionālā un 
teritoriālā griezumā. 

SIPKK 26.08.2015. 5 



Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas nolikums tiek 
papildināts ar 3.5.apakšpunktu: 
 
3. Komiteja savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus: (...) 
 
’’3.5. uzrauga Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma 
“Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” ietvaros 
izstrādājamo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas 
izvērtējumu, zinātniskā pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto 
bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū un metodoloģijas izstrādi iztikas 
minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācijas 
īstenošanu.” 
 
 

SIPKK 26.08.2015. 6 



Paldies! 
 

 

www.lm.gov.lv 
 

Twitter:@Lab_min 
 

Flickr.com: Labklajibas_ministrija 
 

Youtube.com/labklajibasministrija 
 

Draugiem.lv/labklajiba 

 

http://www.lm.gov.lv/

