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Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.1 

 

Rīgā,         2016.gada 30.martā 

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē     plkst. 13:00 

 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, LM Valsts sekretāres vietnieks 

Komitejas locekļi:  

Elīna Ālere-Fogele, biedrības „EAPN-Latvia” valdes locekle 

Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācijas Pensiju komisijas vadītājs 

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības 

aizsardzības eksperts 

Iveta Neimane, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento” 

valdes locekle  

Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, salas novada lauksaimniecības konsultante 

Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītāja  

Dzintra Mergupe-Kutraite, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā 

referente 

Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta 

Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks 

Vineta Pavlovska, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un 

kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore 

Diāna Striguna (pārstāv Kristīni Našenieci), Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas departamenta 

COREPER I sagatavošanas nodaļas vadītāja vietniece 

Inese Štromberga (pārstāv Ilzi Slokenbergu), Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta 

departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā referente  

Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Ienākumu 

un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs 

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks 

Gaida Bēce, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta 

Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecākā eksperte 

Maruta Bubene, Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas patversmes vecākā sociālā 

darbiniece 

Daina Brante, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte 
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Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta 

Sistēmu pārvaldības nodaļas juriskonsulte  

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas 

vecākā referente  

Linda Naudiša, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības 

integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente 

Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja 

Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos 

Sandra Segliņa, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente 

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona sociālo jautājumu attīstības speciāliste  

Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona Latgales pārstāvniecības vadītājs 

 

Sēdi protokolē:  

Evija Kūla, komitejas vadītāja vietniece, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 

departamenta vecākā eksperte 

 

Darba kārtība:  

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.   

2. Aktuālā informācija par ESF aktivitātēm. 

3. Jaunie nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītāji par 2014.gadu. 

4. Aktuālā informācija par darbu pie minimālā ienākuma līmeņa. 

5. Komitejas darba programmas 2016.gadam apstiprināšana. 

6. Citi jautājumi. 

 

Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

(I.Alliks) 

I.Alliks atklāj 2016.gada pirmo komitejas sēdi. Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība.  

 

 

2. Aktuālā informācija par ESF aktivitātēm. 

(E.Kūla) 

(I.Alliks, J.Felsbergs, I.Kalniņa, I.Neimane, V.Veretjanovs) 

 

E.Kūla informē par darbu pie divām ESF aktivitātēm: (1) Ikgadējs nabadzības un sociālās 

atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (turpmāk – nabadzības izvērtējums) un (2) 

Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza 

noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti) (turpmāk – iztikas minimuma grozs). 

E.Kūla izsaka pateicību tiem komiteju pārstāvjiem, kuri snieguši komentārus par nabadzības 

izvērtējuma uzdevumiem, informējot, ka praktiski visi priekšlikumi un komentāri ir ņemti vērā. 

Pirmā šī gada nabadzības izvērtējuma tēma, kuru pētīs padziļināti, ir iedzīvotāju finanšu parādi.  

Iepirkumu plānots izsludināt tuvākajā laikā. Pēc šī iepirkuma izsludināšanas tiks uzsākts darbs 
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pie tehniskās specifikācijas izstrādes iztikas minimuma groza metodoloģijas izveidei. 

Nabadzības izvērtējumu plānots pabeigt šogad, bet iztikas minimuma groza – līdz nākamā gada 

beigām.  

 

I.Kalniņa jautā, kad tiks izstrādāta tehniskā specifikācija iztikas minimuma grozam? 

 

E.Kūla atbild, ka tās izstrāde plānota š.g. aprīļa mēnesī.  

 

V.Veretjanovs lūdz paskaidrot, ko ietver finanšu parādu analīze.  

 

E.Kūla paskaidro, ka finanšu parādi attiecināmi uz mājsaimniecību finansiālajiem parādiem par 

jebkuru parāda veidu, par kuru ir pieejama informācija.  

 

I.Neimane jautā, vai finanšu parādu izpētes jomā plānota iedzīvotāju aptauja? 

 

E.Kūla atbild, ka plānota ir datu un politikas analīze. Iedzīvotāju aptaujas veikšana būs atkarīga 

no pretendentu iesniegtā piedāvājuma.   

 

J.Felsbergs jautā, vai tiks pētīts, no kā cilvēki ir atteikušies, lai, piemēram, norēķinātos par 

veselības aprūpi. 

 

E.Kūla komentē, ka tas būs atkarīgs no pretendentu iesniegtā piedāvājuma, kā arī pretendenta 

piedāvātajām pētniecības metodēm, ar kurām konkrēto jautājumu pētīt.  

 

V.Veretjanovs papildina, ka EU-SILC
1
 ietvaros iedzīvotāji tiek lūgti novērtēt savu veselības 

stāvokli, kur, tai skaitā, tiek uzdots jautājums par apstākļiem, kas traucējuši veikt pārbaudes vai 

ārstēšanos, un viena no atbildēm ir „nespēja to atļauties”.   

 

 

3. Jaunie nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītāji par 2014.gadu. 

 (E.Kūla) 

(I.Alliks, J.Felsbergs, P.Leiškalns, I.Neimane, V.Veretjanovs) 

 

E.Kūla sniedz prezentāciju par iedzīvotāju nabadzības un materiālās nenodrošinātības rādītājiem 

2014.gadā (skat. prezentāciju pielikumā).  

 

P.Leiškalns jautā, vai „spēja segt neparedzētus izdevumus” ietver konstantu summu?  

 

E.Kūla atbild, ka šo summu rēķina no nabadzības riska sliekšņa, pārrēķinot to uz diviem 

iepriekšējiem gadiem. Tādējādi summa katru gadu mainās līdztekus nabadzības riska sliekšņa 

izmaiņām. 2014.gadā neparedzēto izdevumu summa veidoja 225 eiro mēnesī.  

 

P.Leiškalns precizē, vai 2014.gadā šādu neparedzētu summu nevarēja atļauties arī 36,5% 

turīgākās mājsaimniecības (5.kvintile)?  

 

E.Kūla apstiprina šo secinājumu.   

 

P.Leiškalns jautā, kā rēķina nabadzības riska sliekšņus? Kāds tas ir, piemēram, vienas personas 

mājsaimniecībai ar diviem apgādībā esošiem bērniem.  

                                                           
1
 No angļu valodas the European Union Statistics on Income and Living Conditions (apsekojums "Eiropas 

Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem").  
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E.Kūla skaidro, ka pirmajai personai mājsaimniecībā nabadzības riska slieksnis ir 100% vērtībā, 

otrajai un pārējām personām pēc 14 gadu vecuma – 50% vērtībā no pirmās personas un bērniem 

līdz 14 gadu vecumam – 30% no pirmās personas. Attiecīgi vienam vecākam ar 2 apgādībā 

esošiem bērniem nabadzības riska slieksnis 2014.gadā veidoja 160% jeb 466 eiro mēnesī.   

 

P.Leiškalns jautā, vai Austrumeiropai šāds nabadzības riska slieksnis ir piemērots?  

 

V.Veretjanovs komentē, ka ir valstis, kuras izmanto savas nacionālās nabadzības līnijas, nevis 

izmanto ES metodoloģiju nabadzības riska mērīšanā.  

 

I.Alliks papildina, ka saistībā ar minimālā ienākuma līmeni Latvijā tika nolemts piemērot citu 

skalu – 100% pirmajam pieaugušajam un 70% visiem pārējiem mājsaimniecības pārstāvjiem, tai 

skaitā bērniem.  

 

I.Neimane jautā, vai Latvijā var piemērot nevis ES nabadzības riska slieksni, bet nacionālo 

nabadzības līniju? 

 

E.Kūla atbild apstiprinoši, akcentējot 2014.gadā valdībā apstiprināto minimālā ienākuma līmeni, 

kuru var izmantot kā atskaites punktu.  

 

J.Felsbergs komentē, ka datu analīzē nebija iekļauti iedzīvotāju raksturojošie rādītāji par 

veselību.  

 

I.Neimane papildus pauž neizpratni, ka pie materiālās nenodrošinātības ir ietverti vairāki aspekti, 

bet nav iekļauts veselības jautājums.  

 

E.Kūla komentē, ka veselības jautājums nav ietverts materiālās nenodrošinātības metodoloģijā 

iespējams tāpēc, ka statistikas dati par veselību tiek atsevišķi vākti.    

 

P.Leiškalns ierosina veikt nabadzības riska analīzi pēc Latvijai piemērotākas skalas.  

 

E.Kūla informē, ka minimālā ienākuma līmeņa dati ir pieejami dažādos griezumos un īsa analīze 

tiks nosūtīta komitejas pārstāvjiem.  

 

 

4. Aktuālā informācija par darbu pie minimālā ienākuma līmeņa. 

(I.Alliks) 

(I.Neimane) 

 

I.Alliks informē, ka Koncepcija „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu”, kura tika 

apstiprināta 2014.gada 30.oktobrī paredzēja, ka Plānu minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai 

jāiesniedz līdz 2016.gada 1.aprīlim, taču, ņemot vērā valdības maiņu un jaunās Valdības 

deklarācijas un rīcības plāna izstrādi, termiņš minētā Plāna projekta iesniegšanai Ministru 

kabinetā pagarināts līdz š.g. 30.decembrim.  

 

I.Neimane jautā, vai minimālā ienākuma līmeņa kontekstā plānota valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta personām ar invaliditāti pārskatīšana? 

 

I.Alliks atbild, ka nav plānots tiešā veidā šo pabalstu sasaistīt ar minimālā ienākuma līmeni, jo šis 

pabalsts ir sasaistīts ar vairākiem citiem pabalstu veidiem un atbalstu personām ar invaliditāti 
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plānots skatīt atsevišķi un kopā ar visu pieejamo atbalstu (tai skaitā, pakalpojumus) personām ar 

invaliditāti.  

  

5. Komitejas darba programmas 2016.gadam apstiprināšana. 

(E.Kūla) 

 

E.Kūla sniedz prezentāciju par 2016.gadā iekļautajām tēmām komitejas darba programmā (skat. 

prezentāciju pielikumā), kas tiek apstiprināta.  

 

 

6. Citi jautājumi. 

(I.Alliks) 

Nav.  

  

Sēdes noslēgums 14:30. 

Pielikumā sēdes materiāli: 

1. Komitejas sēdes darba kārtība.  

2. Prezentācija „Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, monetārā nabadzība un materiālā 

nenodrošinātība 2014.gadā”. 

3. Prezentācija „SIPKK darba programma 2016.gadam”. 

 

 

 

Komitejas vadītājs        I.Alliks  

 

Protokolēja         E.Kūla 


