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Nozarei plānotais Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums (1)

ESF (92,2%)  142.34 
MLVL (202,53 MEUR)

ERAF (7,8%)
12 MLVL (17,1 MEUR)

Atbalsts cilvēkresursiem 
129,73 MLVL (184,59 MEUR)

Pakalpojumu attīstība 
12,61 MLVL (17,94 MEUR)

Infrastrukt ūras attīstība 
12 MLVL (17,1 MEUR)

91,14%

7,8%

8,86%

Nodarbinātie, 
pašnodarbinātie

10,61 MLVL (15,09 
MEUR)

8,18%
Bezdarbnieki, darba 

meklētāji, personas, kas 
pakĜautas sociālās 
atstumtības riskam

119,12 MLVL (169,49 
MEUR)

91,82%

-Atbalsts mūžizglītībai
�5,44 MLVL (7,74MEUR)
- Atbalsts bezdarba 
prevencijai
� 5,17MLVL (7,35 MEUR)

- Bezdarbnieku apmācība
�45,61 MLVL (64,90 MEUR) 
- Alternatīvie sociālie pakalpojumi
�16,48  MLV (23,45 MEUR)
-Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
� 3,78 MLVL (5,38 MEUR)
- Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
� 6,98 MLVL (9,92 MEUR)
- Kompleksie atbalsta  pasākumi
�12,22 MLVL (17,39 MEUR)
- Vietējie nodarbinātības 
pasākumu plāni
�34,05 MLVL (48,45 MEUR)
(pieprasīts papildus finansējums 13 M)

- Darbspēju vērtēšanas sistēmas attīstība 
�1.63 MLVL (2.32 MEUR)
- Darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības 
sistēmas attīstība
� 1 MLVL (1,42 MEUR)
- Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
uzraudzības pilnveide
� 0,65 MLVL (0,92 MEUR)
- Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu 
praktiska piemērošana nozarēs un uzĦēmumos
� 6,95 MLVL (9.88 MEUR)
- Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
� 2.38 MLVL (3.38 MEUR)

- Darbspēju vērtēšanas infrastruktūras pilnveide
�0,53 MLVL (0,75 MEUR)
- Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība
� 9,05 MLVL  (12,84 MEUR)
- Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveide
�2,42 MLVL (3,51 MEUR)



Nozarei plānotais Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējums (2)

� Mūžizglītības pasākumi – no 2010.g. jūlija:

• nodarbinātām personām no 25 gadu vecuma

• profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu 
apguvei

• kupons līdz 250 Ls (ar līdzmaksājumu 10%)

� Atbalsts darba vides risku novērt ēšanaisociālās aprūpes centros 

• No 01.01.2010. prasība nozarē “sociālā aprūpe ar izmitināšanu”
piesaistīt kompetento institūciju (MK 08.02.2005. not. Nr.99)

• ESF finansējums LDDK un VDI īstenotā projekta ietvaros (MK 
04.03.2008. not. Nr.152)



Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos” 1.kārta

Projektu īsteno – 5 plānošanas reăioni (projekti noslēdzas 2010.gada 30.jūnijā)

Kopējais attiecināmais finansējums– 850 000 lati

�pamats organizētai projektu pl ūsmai
� pašvaldību budžeta plānošanas instruments

� izstrādāts atbilstoši iedzīvotāju vajadzību izpētei

� konsolidēta rezultātu uzraudzība

Programmas nozīme:

� pirmais sociālo pakalpojumu attīstības vidēja termiĦa plānošanas 
dokuments reăionālā līmenī

� instruments kvantitatīvas un kvalitatīvas pakalpojumu attīstības un 
daudzveidības plānošanas koordinēšanai 



Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos” 2.kārta

(1)

Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr.540

Plānotais finansējumspirmajam uzsaukumam 5 544 698 lati

TermiĦš:2010.gada 3.ceturksnis (turpmāk reizi gadā)

Kvotas plānošanas reăioniematbilstoši iedzīvotāju skaitam reăionā 2009.gada 
sākumā un nabadzības riska indeksam reăionā 2008.gadā

Latgales reăionampirmajā uzsaukumā plānota kvota
1 378 966 lati jeb 24,87%no 5,5 milj. latu



Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos” 2.kārta 

(2)

Projektu iesniedzēji:

•sociālo pakalpojumu sniedzēji (reăistrētie)

•pašvaldības, pašvaldību vai valsts iestādes, kuras veido sadarbību ar reăistrētu sociālo 
pakalpojumu sniedzēju

Galvenās projekta aktivitātes:

•sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un motivācijas programmu izstrāde un ieviešana 
atbilstoši reăiona sociālo pakalpojumu attīstības programmai

•speciālistu apmācība un supervīzijas (pieredzes apmaiĦa, attīstot darbinieka prasmes, 
meklējot risinājumus problēmsituācijām darbā un sniedzot emocionālu atbalstu)

•projekta vadība, informācija un publicitāte



Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos” 2.kārta 

(3)

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma100 000 latu

ESF atbalsta intensitāte ir 100 % (!)

Avansa maksājums(no VB) projektiem, ja SI ir pieejams finansējums

Projektu īstenošanu plānone ilgāk kā 24 mēnešus, bet ne vēlāk kā līdz 
31.12.2014.

Sadarbības iestāde– Nodarbinātības valsts aăentūra (NVA)

Informācija par uzsaukumu:
• NVA mājas lapā www.nva.gov.lv/esfsadaĜā “Aktualitātes”
• kontakttālrunis 67072006



Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reăionos” 2.kārta 

(4)

Plānotais šėērsfinansējums– 5% no projektam paredzētā ESF finansējuma 
apmēra

Projekta vadības izmaksas– netiešo izmaksu nemainīgā likme 15-18% 
(atbilstoši MK 26.06.2007.noteikumu Nr.419 5.pielikumam)

Projekta iesniegumam pievieno plānošanas reăiona atzinumu par projekta 
ieguldījumu attiecīgā plānošanas reăiona sociālo pakalpojumu attīstības 
programmas īstenošanā



Citi īstenojamie projekti sociālās iekĜaušanas jomā (1)

Eiropas Sociālais fonds:

Aktivit āte Nr. 1.4.1.2.2. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar 
redzes un dzirdes traucējumiem”
Projektu īsteno:

•Latvijas Nedzirdīgo savienība
•Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību

Kopējais attiecināmais finansējums– 3 782 518 lati(2010.gadā – 802 144 lati)

Iznākuma rādītājs – 1470 personas saĦēmušas pilnveidotos pakalpojumus

Galvenās projekta aktivitātes:
•speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana darbam
ar personām ar dzirdes un redzes traucējumiem
•motivācijas, sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde
un ieviešana personām ar redzes un dzirdes traucējumiem 
•specializētu palīglīdzekĜu nodrošinājums



Citi īstenojamie projekti sociālās iekĜaušanas jomā (2)

Eiropas Sociālais fonds:

Aktivit āte Nr. 1.4.1.1.1. “Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integr ēšanai darba 
tirg ū”
Projektu īsteno –Nodarbinātības valsts aăentūra
Kopējais attiecināmais finansējums– 12 223 940 lati(2010.gadā – 3 296 691 lati)
Iznākuma rādītājs – 1200 jaunieši iesaistīti darba praksē

517 pirmsskolas vecuma bērniem nodrošināta pieskatīšana
20 000 bezdarbnieki saĦēmuši individuālās un grupu konsultācijas
16 329 bezdarbnieki saĦēmuši karjeras konsultācijas

Galvenās projekta aktivitātes no 2010.gada jūnija :
•karjeras plānošanas un individuālas speciālistu konsultācijas
•jauniešu darba prakses 
•atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, nodrošinot pirmsskolas
vecuma bērnu pieskatīšanu



Citi īstenojamie projekti sociālās iekĜaušanas jomā (3)

Eiropas Sociālais fonds:

Aktivit āte Nr. 1.4.1.1.2. “Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērėgrupu 
bezdarbniekiem”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aăentūra

Īstenošanas periods– 2008.-2013.gads

Kopējais attiecināmais finansējums– 6 977 667 lati(2010.gadā – 2 050 086 lati)

Iznākuma rādītājs – iesaistīti 1114 bezdarbnieki 

Galvenās projekta aktivitātes– subsidētās darba vietas mērėgrupu bezdarbniekiem:
•bezdarbniekiem- invalīdiem
•nelabvēlīgākā situācijā esošiem darbiniekiem (ieguvuši bezdarbnieka 
statusu):

•iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba
•nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju 
•vecāki par 50 gadiem
•vientuĜajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie
•etniskām minoritātēm, kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās 
zināšanas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu
•personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba



Citi īstenojamie projekti sociālās iekĜaušanas jomā (4)

Eiropas Reăionālās attīstības fonds: 

Aktivit ātes Nr. 3.1.4.1.5. “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās 
rehabilit ācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura 
traucējumiem” 2.k ārta
Projektu īstenos– valsts sociālās aprūpes centri 5 reăionos (VSAC “Latgale” –
“Litene”)
Kopējais attiecināmais finansējums– 5 449 600 lati(2010.gadā plānotais  –
765 579 lati)
Tiks sniegts atbalsts 1200 klientiem

Galvenās projekta aktivitātes:
• ēku renovācija un rekonstrukcija

• telpu aprīkošana, tai skaitā tehnisko palīglīdzekĜu iegāde



Nākotnes prioritātes (1)

Eiropas Savienības prioritātes 2020.gadam sociālajā jomā (ES 2020):
• nodarbinnodarbināāttīības paaugstinbas paaugstināāššana (LV 73%)ana (LV 73%)
•• nabadznabadzīības un socibas un sociāāllāās atstumts atstumtīības samazinbas samazināāššana (LV nabadzana (LV nabadzīības riska bas riska 
indeksa mindeksa mēērrėėis 21%)is 21%)
•• elastdroelastdroššīībaba
•• mmūžūžizglizglīīttīībaba
•• papaššnodarbinnodarbināāttīībaba

Latvijas ilgtspēj īgas attīstības stratēăija 2030:
Sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība:
• sociālo uzĦēmumu izveidošana un atbalsts sociālā biznesa attīstībai 
• individuālie sociālās aprūpes budžeti (konti, programmas)

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam



Nākotnes prioritātes (2)

Jauno ES struktūrfondu programmu sagatavošanas kalendārs:

• 2010.g - augsta līmeĦa politikas kompromisu izstrāde par ES kohēzijas politikas nākotni

•2010.g. 23.-24.jūnijs - konference par Eiropas Sociālā fonda nākotni, Brisele, BeĜăija

• 2011.gads – Eiropas Sociālā fonda regulas projekts

•2011.- 2013.g. - Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta sarunas

• 2013.g. - gala vienošanās par ES fondu piešėīruma resursiem, mērėiem un vadību

• 2014.g. – jaunā ES fondu plānošanas perioda uzsākšana



Paldies par uzmanību!

Tālr. 67021577
E-pasts: Sanita.Silova@lm.gov.lv


