
Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdes 

PROTOKOLS Nr.3 

 

Rīgā,         2014.gada 14.oktobrī 

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva zālē     plkst. 14:00 

 

SĒDĒ PIEDALĀS:  

Ingus Alliks, komitejas vadītājs, Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) valsts sekretāra 

vietnieks 

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

departamenta vecākā eksperte 

Komitejas locekļi:  

Daina Brante, Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte 

Santa Bukovska, Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas departamenta COREPER I nodaļas 

2.sekretāre  

Kristīne Fomina, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta 

Sistēmu pārvaldības nodaļas juriskonsulte  

Iveta Girucka, Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta nodaļas 

vecākā referente  

Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas Sociālo pakalpojumu attīstības 

eksperte  

Nadežda Mazure, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un 

kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore 

Linda Naudiša, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības 

integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente 

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

referente 

Ludis Neiders, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta 

Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs 

Evas Mustermane, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecākā referente 

Viktors Veretjanovs, Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Ienākumu 

un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs 

 

Citi: 

Baiba Bela, Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļas Sociālo zinātņu fakultātes asociētā 

profesore 

Olga Bogdanova, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta 

direktores vietniece - Enerģijas tirgu nodaļas vadītāja 



Līga Rasnača, Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļas Sociālo zinātņu fakultātes docente 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Gunta Anča, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento” valdes 

priekšsēdētāja 

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

Egīls Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks 

Ingūna Badūne, Biedrības „Baltā māja” vadītāja 

Maruta Bubene, Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas patversmes vecākā sociālā 

darbiniece 

Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācijas Pensiju komisijas vadītājs 

Laura Gintere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes 

departamenta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas nodaļas vadītāja 

Valda Iļjanova, Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas plānotāja 

Ligita Kadžule, Latvijas Lauku sieviešu apvienības Salas novada lauksaimniecības konsultante 

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības 

aizsardzības eksperts 

Ineta Puriņa, Vidzemes plānošanas reģiona Projektu vadītāja 

Ilze Slokenberga, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes 

departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece 

Romans Stankevičs, Fonda „Roma” pārstāvis 

Dace Strautkalne, Zemgales plānošanas reģiona sociālo jautājumu attīstības speciāliste  

Silvija Šimfa, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos 

Vaira Vucāne, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente 

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. Vidusšķira – definīcija, mērījumi, pielietojamība. 

3. Plānotais atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas 

iekšējā tirgus atvēršanas rezultātā. 

4. Citi jautājumi.  

 

 

 

 



Sēdes norise: 

1. Komitejas sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana. 

(I.Alliks) 

I.Alliks atklāj 2014.gada trešo Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas 

(turpmāk - komiteja) sēdi. Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība. 

2. Vidusšķira – definīcija, mērījumi, pielietojamība. 

(B.Bela) 

(I.Alliks, L.Rasnača) 

 

B.Bela sniedz prezentāciju „Sociālā stratifikācija un vidusšķira: definīcija, mērījumi un 

pielietojums” (2.pielikums), aplūkojot sociālās stratifikācijas jeb sociālās noslāņošanās 

definīcijas un klasifikāciju dažādu sociologu skatījumā. Pamatā tiek izdalīti trīs kritēriji, 

atbilstoši kuriem tiek noteikta piederība konkrētajam sociālajam slānim: ienākumi, nodarbinātība 

un izglītība. Saistībā ar vidusšķiras (mājsaimniecības statuss) un vidusslāņa (indivīda statuss) 

izmērīšanu izšķir vairākas problēmas, kas rada grūtības izmērīt un noteikt vidusslāņa/vidusšķiras 

esamību un apmērus valstī: mājsaimniecības vai indivīda līmenis, profesijas nozīme, atšķirīgās 

datu (profesiju un nodarbinātības kontekstā) metodoloģijas. B.Bela secina, ka 

vidusslāņa/vidusšķiras definīcijas un mērījumi ietekmē arī konkrētās valsts sociālekonomiskā 

situācija, jo tā rada ietekmi uz visiem trīs vidusslāņa/vidusšķiras kritērijiem.   

 

I.Alliks jautā, pēc kādiem kritērijiem Latvijā vadīties vidusslāņa/vidusšķiras identificēšanā un 

mērīšanā.  

 

L.Rasnača komentē, ka trīs pamatā izdalītie kritēriji (ienākumi, nodarbinātība un izglītība) arī 

būtu tie rādītāji, pēc kuriem vadīties, vienlaicīgi akcentējot nepieciešamību veidot salīdzināmus 

rādītājus ES līmenī.  

 

 

3. Plānotais atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām 

elektroenerģijas iekšējā tirgus atvēršanas rezultātā. 

(O.Bogdanova) 

(I.Alliks, E.Kūla, V.Veretjanovs) 

O.Bogdanova sniedz prezentāciju par elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām, 

skaidrojot Latvijas elektroenerģijas tirgus struktūru, elektroenerģijas tarifa struktūru 

mājsaimniecībām, elektroenerģijas cenu veidošanos un piedāvājumus, kā arī par plānoto sociālā 

atbalsta mehānismu trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm.  

 

E.Kūla jautā, vai citi tirgotāji (izņemot Latvenergo) būs ieinteresēti piedāvāt konkurētspējīgu 

cenu mājsaimniecībām, ņemot vērā mājsaimniecību relatīvi zemos ienākumus, tādējādi radot 

risku, ka mājsaimniecībām nebūs īsti izvēles iespējas? 

 

O.Bogdanova komentē, ka ir tirgotāji, kuriem elektroenerģijas pakalpojumu nodrošināšana ir 

tikai viens no sniegtajiem pakalpojumu veidiem, pastāvot iespējai piedāvāt vairāku pakalpojumu 

paketi, attiecīgi mazinot šos riskus.  

 

I.Alliks vēlas precizēt, vai t.s. vidusšķirai tomēr sākotnēji būs jārēķinās ar cenu pieaugumu, 

ņemot vērā pastāvošās starpsavienojumu problēmas? 

 



O.Bogdanova atbild, ka visticamāk sākotnēji, kamēr elektroenerģijas tirgus uzsāks normāli 

funkcionēt un ņemot vērā minēto starpsavienojumu problēmu, patērētājiem būs jārēķinās ar 

lielāku cenu pieaugumu, taču cenu jautājums risināsies laika gaitā, kad 1) tiks nodrošināta 

nepieciešama starpsavienojumu infrastruktūra; un 2) tirgus liberalizācijas process būs veiksmīgi 

uzsācis tā attīstību.  

 

V.Veretjanovs jautā, kā varēs saņemt datus par patērētājiem, kuri saņems atbalstu no valsts.  

 

I.Alliks komentē, ka sistēma būs līdzšinējā, jo mainījies ir tikai atbalsta nodrošināšanas kanāls, 

nevis datu iegūšanas veids. Proti, datus par trūcīgām un maznodrošinātām personām, kuri 

saņems atbalstu, nodrošinās pašvaldības, iekļaujot minēto informāciju datu sistēmā SOPA 

(sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogramma). Savukārt AS Latvenergo rīcībā būs 

informācija par atbalstu saņēmušajām daudzbērnu ģimenēm.  

 

 

4. Citi jautājumi. 

(I.Alliks) 

 

I.Alliks informē, ka šajā gadā tiks sasaukta pēdējā komitejas sēde, par kuru komitejas locekļi tiks 

atsevišķi informēti. Vienlaicīgi I.Alliks papildina, ka nākamnedēļ Ministru kabineta komitejā tiks 

skatīts koncepcijas „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” (turpmāk – koncepcija) 

projekts, par kura rezultātiem un turpmāko rīcību saistībā ar koncepciju arī informēsim nākamās 

sēdes laikā.   

  

Sēdes noslēgums 16:00. 

Pielikumā sēdes materiāli: 

1. Komitejas sēdes darba kārtība.  

2. Prezentācija ”Sociālā stratifikācija un vidusšķira: definīcija, mērījumi un pielietojums”. 

3. Prezentācija „Elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām”.  

 

 

 

Komitejas vadītājs         I.Alliks 

 

Protokolēja         E.Kūla 


