
LM Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komiteja

Projekta „Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā” ietvaros



LM Sociālās iekļaušanas politikas 

koordinācijas komitejas mērķis un uzdevumi

 Mērķis

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja (turpmāk – komiteja) ir koordinējoša 
institūcija sociālās iekļaušanas politikas jomā, kas veicina ministriju, nevalstisko 
organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību reģionālo attīstības aģentūru un citu iesaistīto 
pārstāvju sadarbību un līdzdalību, lai sekmētu sociālās iekļaušanas politikas īstenošanu, 
pārraudzību un pilnveidošanu.

 Uzdevumi
- izvērtē nacionālo sociālās iekļaušanas rīcības plānu īstenošanas gaitu;
- koordinē rīcības plānos ietverto mērķu un uzdevumu īstenošanas pārraudzību;
- sniedz informāciju par sociālās iekļaušanas jomas aktualitātēm savas kompetences 
ietvaros;
- veic citas ar sociālās iekļaušanas politikas attīstību un pilnveidošanu saistītas darbības.



 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja tika izveidota 

2007.gadā, aizstājot iepriekšējo Nacionālā rīcības plāna nabadzības un 

sociālās atstumtības mazināšanai īstenošanas pārraudzības komiteju, kas 

darbojās no 2004.gada. 

 2012. gadā ir aktualizēts komitejas sastāvs un uzdevumi. 

 Tās ietvaros tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti:

- ar nabadzības ienākumu, nevienlīdzības un sociālās atstumtības situāciju

valstī, 

- sniegti priekšlikumi politikas plānošanas dokumentu izstrādei un 

pilnveidošanai sociālās iekļaušanas politikas jomā, 

- notiek informācijas apmaiņa par aktuālo sociālās iekļaušanas jomā, 

piemēram, jaunajām likumdošanas iniciatīvām dažādās nozarēs, labās 

prakses piemēriem u.tml.



Komitejas sastāvā iekļauti pārstāvji no nozaru ministrijām, reģionālajām 

pašvaldību attīstības aģentūrām un nevalstiskajām organizācijām, 

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
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Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sastāvs 

 Ingus Alliks/ Komitejas vadītājs/Labklājības ministrijas valsts sekretārs

 Elina Celmiņa/Komitejas vadītāja vietniece/LM Sociālas iekļaušanas politikas 

departamenta direktore

 Komitejas locekļi:

- Elīna Alere-Fogele/ Biedrības „EAPN-Latvia” valdes locekle

- Mārīte Rozentāle/

- Egīls Baldzēns/ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

- Gaida Bēce/Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Starptautiskas 

sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļas vecāka eksperte

- Maruta Bubene/Rīgas domes Labklājības departamenta Rīgas patversmes vecākā sociāla 

darbiniece

- Jānis Felsbergs/ Biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” Pensiju komisijas vadītājs

- Ligita Kadžule/ Biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” pārstāve, Salas novada 

pašvaldības projektu vadītāja



- Inga Kalniņa/ Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas Sociālo pakalpojumu 
attīstības eksperte, projektu vadītāja

- Pēteris Leiškalns/ Latvijas Darba dēvēju konfederācijas Sociālas drošības un veselības 
aizsardzības eksperts

- Ilze Melgalve/ Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku departamenta,COREPER I 
sagatavošanas nodaļas trešā sekretāre

- Dzintra Mergupe-Kutraite/ Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta 
vecāka referente

- Ēriks Miķītis/ Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors

- Linda Naudiša/ Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības 
integrācijas un pilsoniskas sabiedrības attīstības nodaļas vecāka referente

- Ludis Neiders/ Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta 
Ekonomiskas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

- Iveta Neimane/ Biedrības „Latvijas Cilvēku ar īpašam vajadzībām sadarbības 
organizācija „Sustento”” valdes locekle

- Zane Zaļaiskalne/ Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta 
Mājokļu politikas nodaļas vecāka referente



- Annija Novikova/ Valsts policijas Galvenās kartības policijas pārvaldes Koordinācijas un 

kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore

- Agate Rublovska/ Biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” politikas koordinatore

- Ilze Rudzīte/ Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos 

jautājumos

- Sandra Segliņa/ Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta vecāka referente

- Ilze Slokenberga/ Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes 

departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece

- Dace Strautkalne/ Zemgales plānošanas reģiona Sociālo jautājumu speciāliste

- Viktors Veretjanovs/ Centrālas statistikas pārvaldes Sociālas statistikas departamenta 

Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļas vadītājs

- Vaira Vucāne/ Nodibinājuma „Latvijas Bērnu fonds” viceprezidente

- Laine Zālīte/ Vidzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu eksperte

- Dana Ziemele-Adricka/ Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autotransporta

nodaļas vecākā referente

- Oskars Zuģickis/ Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists



Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas 

komitejas darba programma 2017. gadam

 Ziņojums ANO par Starptautiskā Madrides rīcības plāna novecošanās jautājumos

ieviešanas progresu. Ziņojuma prezentācija./Labklājības ministrija/

 Informācija par monetāro nabadzību un ienākumu nevienlīdzību Latvijā 2015. gadā.

 Informācija par tendencēm palīdzības sniegšanā personām ar zemiem ienākumiem.

 Nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.-2020. gadam (projekts). Aktuālā

informācija. Ietekme uz zemu ienākumu mājsaimniecībām. /Finanšu ministrija/

 Valsts ieņēmumu dienesta aktuālie dati par iedzīvotāju ienākumiem, minimālās algas

iespējamas ietekmes. /Valsts ieņēmumu dienests/

 Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai. /Labklājības ministrija/

 Sociālā palīdzība – aktualitātes. /Labklājības ministrija/



 ESF projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”. Projektā veikto 

aktivitāšu un pētījuma datu izskatīšana kontekstā ar diskusiju par sociālās 

palīdzības reformas rekomendācijas progresu. /Labklājības ministrija/ 

 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas „Pārtikas 

un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–

2020. gada plānošanas periodā” rezultāti. /Labklājības ministrija/ 

 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība sociālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Aktuālā situācija, problēmas, 

nepieciešamās/plānotās izmaiņas, ES fondu ieguldījumi. /Veselības ministrija/ 

 Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas plāns 2017.-

2020. gadam. /Labklājības ministrija/ 

 Informācija par plānotajiem un īstenotajiem pasākumiem vardarbības pret sievieti 

un vardarbības ģimenē novēršanai. /Labklājības ministrija/ 

 Izmaiņas invaliditātes noteikšanas kārtībā un atbalsta pasākumos. /Labklājības 

ministrija/ 



 Eiropas Padomes rekomendācijas par sociālās palīdzības reformu 
ieviešanas progresu novērtējums. /Labklājības ministrija/ 

 Mūža pensijas un pieejamie dati. /Labklājības ministrija/ 

 Pensiju sistēma – aktualitātes. /Labklājības ministrija/ 

 Pieaugušo profesionālās kompetences stiprināšana. /Izglītības un zinātnes 
ministrija/ 

 Iniciatīva „Jauniešu garantijas. Trīs soļi darba atrašanai” (2014.-2018. gads) 
/Izglītības un zinātnes ministrija/ 

 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.



 ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas aspekti 

saistībā ar sociālās atstumtības riska grupu integrāciju darba tirgū 

(formulējums var arī mainīties, gada 2.pusē uz beigām) /Labklājības 

ministrija/ 

 Informācija par projektu „Dažādības veicināšana” (izsludinātiem 

pakalpojumiem, pētījuma rezultātiem), kas tiek realizēts darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros. Projekta mērķis ir 

veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu 

nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot 

sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu 

un iekļaujošu sabiedrību. /Sabiedrības integrācijas fonds/ 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Mārīte Rozentāle 
eksperts
Tālr. +371 26421634

E-pasts: maritero@inbox.lv

"Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 

līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "EAPN-Latvia".
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