
Anotācija pētījumam “Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas 
rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē 

un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)” 
 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un 
galvenie rezultāti  
Pētījuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas 
pasākumu ietekmes un iedzīvotāju 
ienākumu situāciju raksturojošo datu 
izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās 
un ieviestās politikas sniedz mērķētu 
ieguldījumu nabadzības un sociālās 
atstumtības mazināšanā un veselības 
aprūpes un mājokļa pieejamībā.  
Neraugoties uz vairāku nabadzības un 
sociālās atstumtības rādītāju pozitīvām 
izmaiņām un veiktajiem rīcībpolitikas 
pasākumiem 2015. un 2016. gadā, 
saglabājas augsta iedzīvotāju ienākumu 
nevienlīdzība. Galvenās nabadzības 
riskam pakļautās grupas ir seniori, īpaši 
pensionāri, vecumā virs 65 gadiem, īpaši 
sievietes; pirmspensijas vecuma cilvēki; 
bezdarbnieki; ģimenes ar bērniem, īpaši 
vecāka mājsaimniecības; personas ar 
invaliditāti; iedzīvotāji ar pamata 
izglītību; atsevišķi dzīvojošas personas, 
īpaši vecumā no 50 līdz 64 gadiem un 
vīrieši; Latgales reģiona iedzīvotāji. 
Veselības aprūpes jomā nevienlīdzību 
primāri rada ienākumu atšķirības. 
Izjusto slogu var pastiprināt dažādi 
papildu faktori – mājsaimniecības 
kompozīcija un vecuma struktūra 
(pieaugušo un bērnu skaita attiecība),  
mājsaimniecības locekļu individuālās 
veselības aprūpes vajadzības 
(saslimšanas vai noteikti fiziski 
stāvokļi), kā arī citi sociāli un kultūras 
faktori, kas veicina sociālo atstumtību. 
Mājokļa pieejamības jomā galvenās 
problēmas ir saistītas ar dzīvojamā 
fonda attīstības ierobežojumiem, 

The main aim, tasks and results of the 
study 
 
The aim of the study is to evaluate the 
impact of policies and the data on the 
situation of income of the population in 
order to conclude whether the initiated and 
implemented policies provide targeted 
impact on the reduction of poverty and 
social exclusion, and on the access to 
healthcare and housing. 
Despite several positive changes in the 
indicators of poverty and social exclusion 
and the policy measures taken in 2015 and 
2016, the inequality of income of the 
population remains high. The main groups 
at risk of poverty identified in the study are 
seniors, especially pensioners, over the 
age of 65, especially women; people of 
pre-retirement age; unemployed persons; 
families with children, especially one-
parent families; persons with disabilities; 
persons with basic education; persons 
living separately, especially between the 
ages of 50 and 64 and men; population of 
Latgale region. 
In healthcare, inequalities are primarily 
caused by income inequalities. The 
additional burden can be exacerbated by 
various additional factors – household 
composition and age structure (ratio of 
adults and children), individual healthcare 
needs (illnesses or conditions) of 
household members as well as other social 
and cultural factors contributing to social 
exclusion. 
In the area of access to housing, the main 
problems are related to the housing fund 
constraints and technical condition, 



mājokļu tirgus stagnāciju, pašvaldību 
ierobežotajiem resursiem nodrošināt 
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 
palīdzību mājokļu jomā, kā arī 
pašvaldību būtiski atšķirīgā pieeja 
palīdzības mājokļa jomā sniegšanai.  

stagnation in the housing market, limited 
resources of municipalities to provide 
housing assistance corresponding to the 
needs of different social groups, and a 
significantly different approach among 
municipalities to providing social 
assistance for housing problems. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas 1) nabadzība, ienākumu nevienlīdzība, 
sociālā atstumtība; 

2) nevienlīdzība mājokļu pieejamības 
jomā; 

3) nevienlīdzība veselības aprūpes 
pieejamības jomā.  

Pētījuma pasūtītājs LR Labklājības ministrija 

Pētījuma īstenotājs Nodibinājums “Baltic Institute of Social 
Sciences” 

Pētījuma īstenošanas gads 22.08.2018.-21.06.2019. 

Pētījuma finansēšanas summa un 
finansēšanas avots 

70 906,00 EUR (ar PVN) 
ESF projekta Nr. 9.2.1.2./15/I/001 
„Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku 
pētījumi un monitorings” finansējums 

Pētījuma klasifikācija* Padziļinātas ekspertīzes pētījums ietekmes 
novērtēšanai, lai novērtētu esošās politikas 
īstenošanu un sasniegtos rezultātus 

Politikas joma, nozare** 5. Industrijas un pakalpojumu politika 
5.6. Mājokļu politika 
8. Nodarbinātības un sociālā politika 
8.2. Sociālā aizsardzība 
8.4. Sociālā iekļaušana 
17. Veselības politika 
17.2. Sabiedrības veselība  
17.3. Veselības aprūpe 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 
(visa Latvija vai noteikts 
reģions/novads) 

Visa Latvija 

Pētījuma mērķa grupa/-as 
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji 
darbspējas vecumā) 

Tiešā mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji, 
t.sk. nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautās grupas: 

1) pirmspensijas un pensijas vecuma 
cilvēki; 

2) ģimenes ar bērniem, īpaši 
daudzbērnu un nepilnās ģimenes 



(t.sk. ģimenes ar bērniem, kuriem ir 
funkcionēšanas ierobežojumi vai 
invaliditāte); 

3) trūcīgās un maznodrošinātās 
personas; 

4) personas ar funkcionēšanas 
ierobežojumiem, t.sk. personas ar 
invaliditāti; 

5) internātskolu absolventi; 
6) vardarbībā cietušās personas, t.sk. 

cilvēktirdzniecības upuri; 
7) no ieslodzījuma vietām atbrīvotās 

personas; 
8) romi; 
9) patvēruma meklētāji, bēgļi un 

personas ar alternatīvo statusu; 
10) bezdarbnieki, īpaši ilgstošie 

bezdarbnieki; 
11) bezpajumtnieki. 

 
Netiešās mērķa grupas: valsts pārvaldes 
darbinieki, pašvaldību darbinieki, NVO 
pārstāvji, sociālo partneru pārstāvji 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 
informācijas ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas 
plānošanas dokumentu analīze 

Izmantota  

 
2) statistikas datu analīze Izmantota 

 
3) esošo pētījumu datu sekundārā 
analīze 

Izmantota  

 
4) padziļināto/ekspertu interviju 
veikšana un analīze 

Izmantota 

 
5) fokusa grupu diskusiju veikšana 
un analīze 

Izmantota  

 
6) gadījumu izpēte Nav izmantota 

 
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana 
un datu analīze 

Nav izmantota 

 
8) citas metodes (norādīt, kādas) -  

Kvantitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

Nav attiecināms 

 
1) aptaujas izlases metode - 



 
2) aptaujāto/anketēto 
respondentu/vienību skaits 

- 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

 

 
1) padziļināto/ekspertu interviju 
skaits (ja attiecināms) 

26 ekspertu intervijas ar 29 ekspertiem 

 
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 
attiecināms) 

2 fokusa grupu diskusijas ar 16 dalībniekiem 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) Statistikas dati par tiešo mērķa grupu 
situāciju ienākumu nevienlīdzības, sociālās 
atstumtības, mājokļa un veselības aprūpes 
jomās analizēti daudzveidīgos sociāli 
demogrāfiskajos griezumos: vecums, 
dzimums, izglītības līmenis, ienākumu 
līmenis, dzīves vieta, reģions, nodarbošanās, 
mājsaimniecības tips, invaliditātes veids u.c. 

Pētījuma pasūtītāja 
kontaktinformācija 

Rita Strode, tālr. 67021558, e-pasts: 
Rita.Strode@lm.gov.lv  

Pētījuma autori*** (autortiesību 
subjekti) 

Nodibinājums “Baltic Institute of Social 
Sciences” 

 
 


