
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

 
LPSatz_090415_VSS-270, Par noteikumu projektu "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" īstenošanas noteikumi" 

 

Rīga 
09.04.2015. Nr. 0320150941/A685 
Uz TAP VSS-270 
 
 

Labklājības ministrijai 

Par noteikumu projektu “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” īstenošanas 
noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “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” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādi iebildumi. 

Pasākumā plānotās atbalstāmās darbības – nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas ikgadējie izvērtējumi un iekļaujošas 
nodarbinātības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam vidusposma izvērtēšana – 
neparedz atsevišķi analizēt sociālekonomisko situāciju teritoriālā griezumā, 
bet gan fokusēties uz nacionālās politikas iniciatīvu ietekmi uz kopējo valsts 
mērķu sasniegšanu un nabadzības situāciju raksturojošo rādītāju uzlabošanu.  
Ņemot vērā to, ka pašvaldības ir sociālās politikas veidotāji pašvaldību 

līmenī un atbilstoši MK noteikumu 3. punktā noteiktajam pasākuma mērķa 
grupa ir sociālās politikas veidotāji, LPS uzskata, ka iepriekš minētajās 
atbalstāmajās darbībās jāveic sociālekonomiskās situācijas izvērtēšana 
administratīvi teritoriālo vienību līmenī, situācijas monitorings un jāidentificē 
teritoriālās atstumtības riskam pakļautās teritorijas un iedzīvotāju grupas.  
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Rezultātiem jābūt izmantojamiem ne tikai nozares ministrijas vai citu 
nozaru, bet arī pašvaldību rīcībpolitiku vai normatīvo aktu izstrādē. 
Jānodrošina nabadzības, sociālās atstumtības situācijas pārraudzības un 
monitoringa sistēmas izveide un datu, t. sk. arī iekļaujoša darba tirgus 
monitoringa datu, pieejamība pašvaldībām. 

 
 
 

 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
13.04.2015. 8:58 
266 
Ilze Rudzīte, Padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
67508531, ilze.rudzite@lps.lv 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


