LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS AKTUĀLIE POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI HIERARHISKĀ SISTĒMĀ PA POLITIKAS JOMĀM

DARBS
PAMATNOSTĀDNES

PLĀNS

KONCEPCIJA/KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Iekļaujošas nodarbinātības
pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas
pilnveidošana

Apstiprinātas ar MK 12.05.2015. rīk. Nr.244

Atbalstīta ar MK 29.03.2006. rīk. Nr.214

Informatīvais ziņojums par
jauniešu garantijas īstenošanu
Latvijā 2014.-2018.gadā
Atbalstīts īstenošanai ar MK 17.12.2013. prot.
Nr.67 92.§

Darba aizsardzības politikas
pamatnostādnes 2016.-2020.gadam
Apstiprinātas ar MK 20.01.2016. rīk. Nr.34

Darba aizsardzības jomas
attīstības plāns 2016.2017.gadam

Koncepcija par sociālās
uzņēmējdarbības ieviešanas
iespējām Latvijā

Apstiprināts ar MK 27.01.2016. rīk.
Nr.39

Atbalstīta ar MK 30.10.2014. rīk. Nr.618

Konceptuāls ziņojums
“Priekšlikumi izmaiņām minimālās
mēneša darba algas noteikšanas un
pārskatīšanas procesā”

Informatīvais ziņojums „Par
izmēģinājumprojekta
„Profesionālās tālākizglītības
programmu īstenošana
bezdarbniekiem valsts vai
pašvaldību dibinātās izglītības
iestādēs” īstenošanu”
Izskatīts MK 14.04.2015. sēdē (prot. Nr.20
46.§), atbalstot programmu īstenošanas
turpināšanu

Apstiprināts ar MK 23.03.2016. rīk. Nr.230

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
PAMATNOSTĀDNES

Sociālās labklājības sistēmas
reformu projekts „Sociālās
palīdzības sistēmas administrēšana”
–
Baltā grāmata

PLĀNS

KONCEPCIJA/KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS

Plāns minimālā ienākuma
līmeņa ieviešanai
Plānots 2016.gadā

Koncepcija par minimālā
ienākuma līmeņa noteikšanu
Atbalstīta ar MK 30.10.2014. rīk. Nr.619

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Informatīvais ziņojums
„Priekšlikumi sociālās
drošības sistēmas
pilnveidošanai”
Akceptēts ar MK 10.12.2013. prot.
Nr.66 104. §

Akceptēta ar MK 13.05.1997. prot. Nr.27 36.§

Latvijas Republikas valdības un
Eiropas Komisijas Kopējais sociālās
iekļaušanas memorands
Pieņemts un apstiprināts ar 17.06.2004.likumu
„Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu
(Latvija)”

Sociālo pakalpojumu attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
(ietver īstenošanas plānu)
Apstiprinātas ar MK 04.12.2013. rīk. Nr.589

Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
(ietver īstenošanas plānu)
Apstiprinātas ar MK 18.12.2013. rīk. Nr.652

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA (turpinājums)
PAMATNOSTĀDNES

PLĀNS

Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas pamatnostādnes
2014.-2020.gadam

Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam
īstenošanas plāns 2015. –
2017.gadam

Apstiprinātas ar MK 22.11.2013. rīk. Nr. 564

Apstiprināts ar MK 16.12.2015. rīk. Nr.802

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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KONCEPCIJA/KONCEPTUĀLS
ZIŅOUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Informatīvais ziņojums „Par
priekšlikumiem tiesiskajam
regulējumam par atbalsta
mehānismu personām ar
invaliditāti”
Akceptēts ar MK 19.11.2013. prot. Nr.
61 58. §
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA (turpinājums)
PAMATNOSTĀDNES

Pensiju reformas koncepcija
Akceptēta ar MK 14.02.1995. prot. Nr.9 28.§

PLĀNS

KONCEPCIJA

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Koncepcija par valsts pensiju
speciālajam budžetam nodoto
kapitālsabiedrību kapitāla daļu
atsavināšanu

Informatīvais ziņojums „Par valsts
fondēto pensiju shēmas darbības
izvērtējumu”

Atbalstīta ar MK 15.09.2005. rīk. Nr.609

Pieņemts zināšanai ar MK 09.10.2012. prot.
Nr.56 22.§

Koncepcija par sociālās
apdrošināšanas sistēmas stabilitāti
ilgtermiņā
Atbalstīta ar MK 17.11.2010. rīk. Nr.674

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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DZIMUMU LĪDZTIESĪBA
PAMATNOSTĀDNES

PLĀNS

Koncepcija dzimumu līdztiesības
īstenošanai

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju
un tiesību nodrošināšanas plāns 2016.2018.gadam

Akceptēta ar MK 16.10.2001. prot. Nr. 50 21.§

KONCEPCIJA/KONCEPTUĀLS
ZIŅOJUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Plānots 2016.gadā

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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BĒRNI UN ĢIMENE
PAMATNOSTĀDNES

PLĀNS

KONCEPCIJA/KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Koncepcija par adopcijas un
ārpusģimenes aprūpes
sistēmu pilnveidošanu

Bērniem piemērota Latvija
Atbalstītas ar MK 31.03.2004 rīk. Nr. 185

Atbalstīta ar MK 09.03.2015. rīk.
Nr.114

Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnes 2011.-2017.gadam
Atbalstītas ar MK 18.02.2011. rīk. Nr. 65

Rīcības plāns Ģimenes valsts
politikas pamatnostādņu
īstenošanai 2016.-2017.gadā
Apstiprināts ar MK 03.02.2016. rīk.
Nr.115

Konceptuāls ziņojums
„Par Latvijas pievienošanos
Eiropas Padomes Konvencijai
par vardarbības pret sievietēm
un vardarbības ģimenē
novēršanu un apkarošanu”
Apstiprināts ar MK 16.05.2016. rīk.
Nr.292

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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Izmaiņu reģistrs
Izmaiņu
datums
24.10.2007.

02.04.2008.

Joma
Sociālā aizsardzība
Dzimumu līdztiesība
Darbs
Darbs

07.05.2008.

Darbs

09.10.2008.

Sociālā aizsardzība

06.11.2008.
23.01.2009.

Darbs
Sociālā aizsardzība

09.03.2009.

Sociālā aizsardzība

19.08.2009.

Bērni un ģimene

26.08.2009.

Sociālā aizsardzība

15.10.2009.

Sociālā aizsardzība

30.10.2009.

Darbs

08.04.2010.

Veiktā darbība

Pamatojums

Dzēsta koncepcija „Par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas attīstību”
Precizēts dokuments, ar kuru atbalstīta „Programma dzimumu līdztiesības
īstenošanai 2007.-2010.gadam” – MK 17.10.2007. rīk. Nr.648
Dzēsts „Pasākumu plāns ārvalstīs dzīvojošo latviešu izcelsmes jauniešu
nodarbinātībai vasarā”
Pievienots „Informatīvais ziņojums par vienota nodarbināto personu reģistra
izveidošanas nepieciešamību”
„Valsts politikas pamatnostādnes darba drošībā un veselības aizsardzībā (darba
aizsardzībā)” un „Priekšlikumi par nepieciešamajiem pasākumiem darba
drošības un veselības aizsardzības (darba aizsardzības) jomā” aizstāti ar „Darba
aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam”
„Nacionālais ziņojums par sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas
stratēģiju 2006.-2008.gadam” aizstāts ar „Ziņojumu par nacionālo sociālās
aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam”
Pievienota „Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010.gadam”
Pievienota koncepcija „Par valsts sociālās apdrošināšanas finanšu resursu
pārvaldīšanu līdz 2012.gadam”
Pievienota „Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.2013.gadam”
Pievienoti Bērnu un ģimenes politikas jomas dokumenti

Atzīta par spēku zaudējušu ar MK 23.10.2007. prot. Nr.59 14.§
Shēmas 1.versijā Programma bija ielikta kā projekts, jo bija
atbalstīta MKK.
01.04.2008. MK pieņēma zināšanai (prot. Nr.21 41.§) ziņojumu par
plāna izpildi
12.02.2008. MK pieņēma zināšanai ziņojumu un saistībā ar to
uzdeva uzdevumus LM, FM, ZM un EM
17.04.2008. izdots MK rīkojums par jaunām pamatnostādnēm

Pievienots „Informatīvais ziņojums „Par sociālās apdrošināšanas speciālā
budžeta līdzekļu izmaksāšanu””
Pievienots „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam”
Pievienots Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nereģistrētās
nodarbinātības mazināšanai

Sociālā aizsardzība

Pievienots Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par ģimenes valsts pabalsta
finansēšanu 2010.-2012.gadā”

Darbs

Pievienots „Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.2013.gadam”
Dzēsti:
1) Pamatnostādnes „Par nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem
darba jomā”;
2) Pasākumu plāns 2005.-2009.gadam Valsts darba inspekcijas

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību
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07.10.2008. MK pieņēma zināšanai ziņojumu par nākošo periodu –
2008.-2010.gads, līdz ar to iepriekšējā perioda – 2006.-2008.gads –
stratēģija automātiski zaudē spēku.
04.11.2008. izdots MK rīkojums par programmas atbalstīšanu.
03.12.2008. izdots MK rīkojums par koncepciju.
05.03.2009. izdots MK rīkojums par programmu.
Ar 01.07.2009. likvidēta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrija, daļu funkciju nododot LM
21.07.2009. MK pieņēma zināšanai ziņojumu un saistībā ar to
uzdeva uzdevumu LM
12.10.2009. izdots MK rīkojums par plānu.
27.10.2009. MK sēdē atbalstīja ziņojumā piedāvātos turpmākās
rīcības virzienus un uzdevumus un saistībā ar ziņojumu deva
uzdevumu LM
Ziņojums piedāvāja 3 risinājumus un MK 03.10.2009. sēdē atbalstīja
variantu - saglabāt līdzšinējo ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas
kārtību.
07.04.2010. izdots MK rīkojums par plānu
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
Pamatnostādņu un Plāna termiņš beidzies 2009.gadā.
Rīcības virzienus un pasākumus nereģistrētās nodarbinātības jomā
22.07.2016.
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Bērni un ģimene

21.04.2010.

11.06.2010.
30.11.2010.
28.02.2011.

Darbs

administratīvās spējas paaugstināšanai saistībā ar nelegālās nodarbinātības
samazināšanu
Dzēsti:
1) Rīcības plāns ģimenes veida aprūpes veicināšanai bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem un situācijas uzlabošanai bērnu ārpusģimenes
aprūpes iestādēs (2004.-2008.gadam);
2) Plāns to bērnu stāvokļa uzlabošanai, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm, un
sociālās atstumtības izplatīšanās ierobežošanai 2006.-2009.gadam
Dzēsta „Profesionālās orientācijas koncepcija”

Sociālā aizsardzība

Dzēsts „Plāns ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai valsts sociālās aprūpes
centros”

Bērni un ģimene
Sociālā aizsardzība
Darbs

Pievienots Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam”
Pievienota Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā
Dzēsta „Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010.gadam”

Sociālā aizsardzība

Dzēsts „Ziņojums par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas
stratēģiju 2008.-2010.gadam”
Pievienotas „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam”
Dzēstas:
1) Koncepcija „Valsts ģimenes politika”;
2) „Audžuģimeņu koncepcija”
Koncepcija par minimālo darba algu aizstāta ar Koncepciju par minimālās
mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem

Bērni un ģimene

21.03.2011

Darbs

02.05.2011

Darbs
Dzimumu līdztiesība
Sociālā aizsardzība

Pievienots „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam”
Dzēsta „Programma dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam”
Pārvietota „Pensiju reformas koncepcija”

07.02.2012.

Sociālā aizsardzība

13.12.2012.

Bērni un ģimene
Dzimumu līdztiesība
Darbs

Dzēsta Koncepcija „Vienādas iespējas visiem”
Dzēsta „Profesionāla sociālā darba attīstības programma 2005.-2011.gadam”
Dzēsta „Programma vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam”
Pievienots „Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam”
Pievienots Informatīvais ziņojums par darba aizsardzības jomas tiesisko
regulējumu un administratīvā sloga samazināšanu
Pievienoti :
1) Informatīvais ziņojums „Par papildu atbalstu pie pensijas par izaudzinātajiem
bērniem”,
2) Informatīvais ziņojums „Par iemaksu likmi valsts fondēto pensiju shēmā”,
3) Informatīvais ziņojums „Par Invaliditātes likumā noteikto tiesību normu,
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Sociālā aizsardzība

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību

no 2010.gada nosaka „Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības
mazināšanai 2010.-2013.gadam”
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
Viena plāna termiņš beidzies 2008.gadā, otra – 2009.gadā.

Koncepcija atzīta par spēku zaudējušu ar MK 14.04.2010. rīk.
Nr.209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas
dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”
Plāns atzīts par spēku zaudējušu ar MK 14.04.2010. rīk. Nr.209 „Par
aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un
Ministru kabineta rīkojumiem”
09.06.2010. izdots MK rīkojums par plānu.
17.11.2010. izdots MK rīkojums par koncepciju
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
18.02.2011. izdots MK rīkojums par pamatnostādnēm
18.02.2011. izdots MK rīkojums par Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam (Nr.65), ar kuru šīs koncepcijas
atzītas par spēku zaudējušām
16.03.2011. izdots MK rīkojums par Koncepciju par minimālās
mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem (Nr.111), ar
kuru Koncepcija par minimālo darba algu (MK 28.05.2003. rīk.
Nr.356) tika atzīta par spēku zaudējušu
20.04.2011. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.171)
Beidzies programmas darbības termiņš
Lai parādītu saistību ar „Koncepciju par sociālās apdrošināšanas
sistēmas stabilitāti ilgtermiņā”
Koncepcija bija domāta 10 gadiem – līdz 2010.gada beigām
Beidzies programmas darbības termiņš
Beidzies programmas darbības termiņš
17.01.2012. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.35)
MK sēdē, skatot ziņojumu, doti uzdevumi LM, kas ietekmē jomas
politiku
MK sēdēs, skatot ziņojumus, doti uzdevumi LM, kas ietekmē jomas
politiku

22.07.2016.
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Bērni un ģimene

06.01.2014.

Darbs

Sociālā aizsardzība

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību

kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas iespējām",
4) Informatīvais ziņojums „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu,
kurām jāsāk darboties 2013.-2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu”,
5) Informatīvais ziņojums „Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības
izvērtējumu”.
Dzēsts „Rīcības plāns koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.2013.gadam”
Pievienots „Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai
2012.-2014.gadā”
Dzēsti:
1) „Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”,
2) „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam”,
3) „Pasākumu plāns nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.2013.gadam”
4) Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību
darba tiesiskajās attiecībās
5) Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un
nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai
6) Informatīvais ziņojums par vienota nodarbināto personu reģistra
izveidošanas nepieciešamību
7) Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nereģistrētās nodarbinātības
mazināšanai
8) Informatīvais ziņojums par darba aizsardzības jomas tiesisko regulējumu
un administratīvā sloga samazināšanu
Pievienoti:
1) Informatīvais ziņojums par jauniešu garantijas īstenošanu 2014.-2018.gadā
2) Pamatnostādnes nodarbinātības jomā 2014.-2020.gadam,
3) Politikas plānošanas dokuments darba aizsardzības jomā ,
4) Koncepcija par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā
5) Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcības modeli profesionālās
tālākizglītības programmu īstenošanai bezdarbniekiem un par
turpmākajiem grozījumiem normatīvajos aktos
Dzēsti:
1) „Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.-2013.gadam”,
2) „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam” ,
3) Koncepcija „Par valsts sociālās apdrošināšanas finanšu resursu
pārvaldīšanu līdz 2012.gadam”
4) Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi par ģimenes valsts pabalsta
finansēšanu 2010.-2012.gadā”
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07.12.2012. izdots MK rīkojums „Par Rīcības plānu Ģimenes valsts
politikas pamatnostādņu īstenošanai 2012.-2014.gadā” (Nr.584), ar
kuru Plāns (atbalstīts ar MK 30.11.2004. rīk. Nr.949) atzīts par
spēku zaudējušu
07.12.2012. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.584)
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.

Izpildīti MK uzdotie ar ziņojumiem saistītie uzdevumi vai tie
zaudējuši aktualitāti

MK 17.12.2013. sēdē (prot. Nr.67 92.§) atbalstīja konceptuāli jauna
pasākuma īstenošanu darba tirgus politikas jomā
Iezīmēti nākotnē plānotie dokumenti

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.

Beidzies dokumenta darbības termiņš
22.07.2016.
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Informatīvais ziņojums „Par sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
līdzekļu izmaksāšanu”
6) Informatīvais ziņojums „Par papildu atbalstu pie pensijas par
izaudzinātajiem bērniem”
7) Informatīvais ziņojums „Par iemaksu likmi valsts fondēto pensiju shēmā”
8) Informatīvais ziņojums „Par sociālās aizsardzības jomas tiesību normu,
kurām jāsāk darboties 2013.-2015.gadā, ieviešanas izvērtējumu”
Pievienoti:
1) „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”,
2) „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”,
3) „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
4) Informatīvais ziņojums „Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas
pilnveidošanai”
5)

Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par
atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti”
6) Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam”
ieviešanai 2014.gadā,
7) Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam”
ieviešanai 2015.-2017.gadā,
8) Koncepcija par minimālā ienākuma (minimālā nodrošinājuma) līmeņa
noteikšanu
9) Koncepcija par iespēju noteikt bāzes jeb sociālo pensiju
10) Koncepcija par iespēju noteikt minimālo bezdarbnieka pabalsta apmēru
11) Koncepcija par iespējām restrukturizēt valsts sociālo pabalstu izdevumus vai
pārskatīt to apmērus, piesaistot tos noteiktam sociāli ekonomiskam
rādītājam
Pievienotas „Pamatnostādnes dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 2015.2021.gadam”
Dzēsts „Plāns „Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam”
5)

Dzimumu līdztiesība
Bērni un ģimene

24.09.2014.

Sociālā aizsardzība

10.11.2014.

Darbs

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību

Pievienoti:
1) Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 2015.2017.gadā
2) Koncepcija par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu
Pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam īstenošanas
plāns 2014. gadam
Atzīmēta Koncepcijas „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām
Latvijā” pieņemšana
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Izpildīti MK uzdotie ar ziņojumiem saistītie uzdevumi

Pieņemti MK rīkojumi par pamatnostādnēm:
MK 04.12.2013. Nr.589
MK 18.12.2013. Nr.652
MK 22.11.2013. Nr.564
Ziņojums satur priekšlikumus izmaiņām sociālās palīdzības jomā,
valsts sociālo pabalstu jomā un atsevišķos sociālās apdrošināšanas
pakalpojumos, ko MK atbalstīja 10.12.2013. sēdē
Akceptējot ziņojumu, doti uzdevumi LM
Iezīmēti nākotnē plānotie dokumenti

Iezīmēts nākotnē plānotais dokuments
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
Iezīmēti nākotnē plānotie dokumenti

03.09.2014. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.474)
30.10.2014. izdots MK rīkojums par koncepciju (Nr.618)
22.07.2016.
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Koriģēti nosaukumi darba jomā plānotajām pamatnostādnēm
Sociālā aizsardzība

Sociālā
aizsardzība,
Dzimumu līdztiesība

18.03.2015.

Darbs

Bērni un ģimene
16.11.2015.

Darbs

Dzimumu līdztiesība
07.02.2016.

Darbs

Sociālā aizsardzība

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību

Atzīmēta Koncepcijas „Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” pieņemšana
Dzēstas plānotās koncepcijas:
par iespēju noteikt bāzes jeb sociālo pensiju,
par iespēju noteikt minimālo bezdarbnieka pabalsta apmēru,
par iespējām restrukturizēt valsts sociālo pabalstu izdevumus vai pārskatīt to
apmērus, piesaistot tos noteiktam sociāli ekonomiskam rādītājam.
To vietā iezīmēts plānotais „Plāns minimālā ienākuma līmeņa ieviešanai”
No 2014. uz 2015. koriģēts gads, kad plānoti jauni dokumenti:
Plāns „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” ieviešanai 2015.2017.gadā,
Pamatnostādnes dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 2015.-2020.gadam
No 2014. uz 2015. koriģēts gads, kad plānoti jauni dokumenti:
„Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam”,
„Darba aizsardzības politikas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam”.
Koriģēts gads un precizēts nosaukums informatīvajam ziņojumam par
izmēģinājumprojekta „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” īstenošanu
Mainīts statuss (no plānotas uz atbalstītu) Koncepcijai par adopcijas un
ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu
Mainīts statuss (no plānotām uz atbalstītu) Iekļaujošas nodarbinātības
pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam
Mainīts statuss (no plānota uz izskatītu MK) Informatīvajam ziņojumam „Par
izmēģinājumprojekta „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” īstenošanu”
Pievienots plānotais “Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2015.2017.gadam”
Pievienots Konceptuālais ziņojums “Priekšlikumi izmaiņām minimālās mēneša
darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā”
Koriģēts Pamatnostādņu dzimumu līdztiesības nodrošināšanai periods no 2015.2020. uz 2016.-2020.gadu
Mainīts statuss (no plānotām uz apstiprinātām) Darba aizsardzības politikas
pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam
Mainīts statuss (no plānotauz apstiprinātu) Darba aizsardzības jomas attīstības
plānam 2016.-2017.gadam
Dzēsti „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes
2005.-2015.gadam” un tam pakārtotais Rīcības plāns Invaliditātes un tās
izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.2015.gadam, kā arī
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VSS izsludinātas „Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes
2014.-2020.gadam”. Zināms, ka darba aizsardzības jomā tiks
izstrādātas pamatnostādnes.
30.10.2014. izdots MK rīkojums par koncepciju (Nr.619)
Saskaņā ar MK 30.10.2014. rīkojumu Nr.619

Plānošanas dokumentu izstrāde pārcelta uz 2015.gadu.

Plānošanas dokumentu izstrāde pārcelta uz 2015.gadu.
Informatīvais ziņojums 18.03.2015. iesniegts Valsts kancelejā
izskatīšanai MK.
09.03.2015. izdots MK rīkojums par koncepciju (Nr.114)
12.05.2015. izdots MK rīkojums par pamatnostādnēm (Nr.244)
Ziņojums izskatīts MK 14.04.2015. sēdē.
Reizē ar Darba aizsardzības politikas pamatnostādnēm 2015.2020.gadam apritē tiek virzīts arī pamatnostādņu ieviešanas plāns
2015.-2017.gadam.
Ziņojums izsludināts 15.10.2015. VSS.
Pamatnostādnes apritē tiks virzītas tikai 2015.gada pašā
nogalē/2016.gada sākumā.
20.01.2016. izdots MK rīkojums par pamatnostādnēm (Nr.34).
27.01.2016. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.39).
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.

22.07.2016.
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Dzimumu līdztiesība

Bērni un ģimene

22.07.2016.

Darbs

Dzimumu līdztiesība
Bērni un ģimene

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti
tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns
2014.gadam
Dzēsts Informatīvais ziņojums “Par Invaliditātes likumā noteikto tiesību normu,
kurām jāsāk darboties 2013.-2015.gadā, ieviešanas iespējām”
Mainīts statuss (no plānotauz apstiprinātu) Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu
2014.-2020.gadam” ieviešanas plānam 2015.-2017.gadam
Dzēsts “Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.gadam”
Precizēts nosaukums “Pamatnostādnēm dzimumu līdztiesības nodrošināšanai
2016.-2020.gadam” →”Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību
nodrošināšanas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam”
Pievienots no plānotajām pamatnostādnēm izrietošs “Sieviešu un vīriešu
vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanas plāns 2016.-2018.gadam”
Mainīts statuss un precizēts darbības periods “Rīcības plānam Ģimenes valsts
politikas pamatnostādņu īstenošanai 2015.-2017.gadā”
Pievienots Konceptuāls ziņojums „Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes
Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un
apkarošanu”
Mainīts statuss Konceptuālam ziņojumam “Priekšlikumi izmaiņām minimālās
mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā.
Dzēsta Koncepcija par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem
gadiem
Dzēstas 2016.gadā plānotās “Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību
nodrošināšanas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam”
Mainīts statuss Konceptuālam ziņojumam „Par Latvijas pievienošanos Eiropas
Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē
novēršanu un apkarošanu”

Ziņojums zaudējis aktualitāti.
16.12.2015. izdots MK rīkojums par plānu (Nr.802).
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu politikas
plānošanas dokumenti zaudē spēku, ja beidzies to darbības termiņš.
Nosaukums norādīts saskaņā ar LM darba plānu 2016.gadam.
Saskaņā ar LM darba plānu 2016.gadam.
03.02.2016. izdots MK rīkojums par plānu 2016.-2017.gadam
(Nr.115).
Saskaņā ar LM darba plānu 2016.gadam.
23.03.2016. izdots MK rīkojums par ziņojumu (Nr.230).
Atzīta par spēku zaudējušu ar MK 23.03.2016. rīk. Nr.230.
Dokumenta izstrādes gaitā atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra
ierosinājumam nolemts pamatnostādņu vietā izstrādāt tikai plānu
(shēmā paredzēts).
16.05.2016. izdots MK rīkojums par ziņojumu (Nr.292).

Sagatavoja LM valsts sekretāra padomniece Zane Uzuliņa, 67021507, 27.09.2007.
Saskaņots: valsts sekretāre Baiba Paševica, 07.09.2007.
Shēma aktualizēta:
24.10.2007, 02.04.2008, 07.05.2008, 09.10.2008., 06.11.2008., 23.01.2009., 09.03.2009., 19.08.2009., 26.08.2009., 15.10.2009., 30.10.2009., 08.04.2010., 21.04.2010., 11.06.2010., 30.11.2010., 28.02.2011.,
21.03.2011., 02.05.2011., 07.02.2012., 13.12.2012., 06.01.2014., 24.09.2014., 10.11.2014., 18.03.2015., 16.11.2015., 07.02.2016., 22.07.2016.

- norāda tiešu savstarpējo saistību
- norāda netiešu, idejisku saistību

Lappuse 12 no 12
LM PPD shema_V28.doc

22.07.2016.

