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Nozarei plānotais Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējums (1)
LM
142,40 milj.
LVL
jeb 24%

Eiropas Sociālais fonds, milj. Ls

LV
461,71milj.
LVL
jeb 76%

Eiropas Reģionālās attīstības fonds,
milj.Ls
LM
12,02
milj.LVL
jeb 1%

LV
2 240,89
milj.LVL
jeb 99%

Nozarei plānotais Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējums (2)
ESF (92,2%) 142.4
MLVL (202,53 MEUR)

83,9%

ERAF (7,8%)
12 MLVL (17,1 MEUR)
Pakalpojumu attīstība 8,3%

Atbalsts cilvēkresursiem
129,6 MLVL (184,4 MEUR)

11,9%
Nodarbinātie,
pašnodarbinātie
15,41 MLVL (21,9
MEUR)
-Atbalsts mūžizglītībai
5,44 MLVL (7,74MEUR)
- Atbalsts bezdarba
prevencijai
 9,97MLVL (14,18
MEUR)

12,76 MLVL (18,14 MEUR)
88,1%

Bezdarbnieki, darba
meklētāji, personas, kas
pakļautas sociālās
atstumtības riskam
114,2 MLVL (162,5
MEUR)
- Bezdarbnieku apmācība
33,7 MLVL (47,9 MEUR)
- Alternatīvie sociālie pakalpojumi
24,5 MLV (34,86 MEUR)
-Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 3,78 MLVL (5,38 MEUR)
- Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
 2,98 MLVL (4.23 MEUR)
- Kompleksie atbalsta
pasākumi
15,22 MLVL (21,66 MEUR)
- Vietējie nodarbinātības
pasākumu plāni
34,05 MLVL (48,45 MEUR)

- 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
 0,8 MLVL (1,14 MEUR)
- Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos
 6,95 MLVL (9.88 MEUR)
- Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
 2.38 MLVL (3.38 MEUR)

Infrastruktūras attīstība

7,8%

12 MLVL (17,1 MEUR)
- Darbspēju vērtēšanas infrastruktūras pilnveide
0,53 MLVL (0,75 MEUR)
- Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība
 9 MLVL (12,84 MEUR)
- Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveide
2,47 MLVL (3,52 MEUR)

NVO līdzdalības iespējas:
1. Līdzdalība politikas plānošanas un tiesību aktu projektu izstrādē (t.sk. Sadarbības
līguma ietvaros, arī ES struktūrfondu jomā)
2. Finansējuma saņēmējs ES struktūrfondu aktivitāšu projektos
3. Pakalpojumu sniedzējs ES struktūrfondu aktivitāšu projektu ietvaros (piemēram,
surdotulku pakalpojumi nedzirdīgo bezdarbnieku iesaistes atbalstam aktīvajos
nodarbinātības pasākumos)
4. Darba devējs (piemēram, tādos aktīvās nodarbinātības pasākumos kā apmācība pie
darba devēja, pasākumi noteiktām personu grupām u.c.)
5. Mērķa grupas pārstāvji (piemēram, NVO darbiniekiem saņemot atbalstu
mūžizglītības aktivitātē)
6. Līdzdalība ES fondu programmēšanas līmenī (priekšlikumi, saskaņošana, darbs UK)
7. Līdzdalība pakalpojumu izstrādē un attīstībā (t.sk. Konsultatīvo padomju darbs)

Aktivitātes, kurās piedalās NVO
Aktivitātes, kurās NVO ir
finansējuma saņēmējs

Aktivitātes, kurās NVO piedalās kā pakalpojumu
sniedzējs vai labuma guvējs

35,83 MLVL (51 MEUR)

91,39 MLVL (129,98 MEUR)
23,2%

-1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo
aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos
(LBAS, LDDK)
 6,95 MLVL (9.88 MEUR)
- 1.4.1.2.2.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
personām ar redzes un dzirdes traucējumiem (LNS,
LNB)
 3,78 MLVL (5,38 MEUR)
-1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos (2.kārtā – sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzēji)
24,5 MLVL (34,86 MEUR)
- 3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem (LNB atteicās, LNS)
0,6 MLVL (0,9 MEUR)

59,2%

-1.2.2.1.2. Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai
 5,44 MLVL (7,74 MEUR)
►NVO darbinieki iesaistās pieaugušo izglītības programmu apguvē, paaugstinot
savu profesionalitāti un konkurētspēju
- 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
 33,7 MLVL (47,9 MEUR)
►NVO sniedz specifiskus pakalpojumus apmācību laikā (t.sk. surdotulks, spec.
transports u.c.)
-1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts
34,05 MLVL (48,45 MEUR)
►NVO nodrošina darba praktizēšanas vietas
- 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū
15,22 MLV L(21,66 MEUR)
►NVO izveido darba prakses jauniešiem- bezdarbniekiem, sniedz pakalpojumus
projekta ietvaros
- 1.4.1.1.2.Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem
 2,98 MLVL (4.23 MEUR)
►NVO izveido subsidētās darba vietas mērķgrupu bezdarbniekiem, sniedz
specifiskus pakalpojumus

Aktivitātes, kuru īstenošanā tieša NVO dalība
nav paredzēta
27,17 MLVL (38,68 MEUR)
17,6%
-1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācība
 9,97 MLVL (14,18 MEUR) ► T.s. “dīkstāves kuponi” nepilnu laiku nodarbinātajiem komercsabiedrībās
- 1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana
 0,8 MLVL (1,14 MEUR) ► VDI darba pilnveidošana
-1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
2,38 MLVL (3,38 MEUR) ► NVA darba pilnveidošana
- 1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība
1 MLVL L(1,42 MEUR) ►NVA (īstermiņa prognozes), EM (ilgtermiņa prognozes)
- 1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
 1,63MLVL (2,32 MEUR) ► Invaliditātes ekspertīzes sistēmas izveide VDEĀVK
-3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu
izvērtēšanai
 0,53 MLVL (0,75MEUR) ► VDEĀVK telpu rekonstrukcija un labiekārtošana
- 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
 2,5 MLVL (3,59 MEUR) ► SIVA, atbilstoši deleģējumam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam
deleģējumam
- 3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura
traucējumiem
 5,89 MLVL (8,38 MEUR) ► Ilgstošās sociālās aprūpes institūciju modernizācija reģionos
- 3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana
 2,47 MLVL (3,52 MEUR) ► NVA, VDI klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošana

2010.gadā īstenojamie projekti (1)
Aktivitāte Nr. 1.3.1.5. “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām
2010.gadā pieejamais finansējums – 13 543 787 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• bezdarbnieku darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās
Finansējums paredzēts:
• 100 Ls ikmēneša stipendijām
• inventāra iegādei/nomai
• transporta izdevumiem
• darba vadītāju ikmēneša atlīdzībai (180 Ls)
• darba praktizēšanas vietu organizētāja atlīdzībai (90 latu)
• veselības pārbaužu izdevumiem un nelaimes gadījumu apdrošināšanai.
Izaicinājums: aktīvāka NVO iesaiste darba praktizēšanas vietu izveidē.
Rīcības: aktivizēt NVO iesaisti – bezdarbnieki tiek piesaistīti sabiedriskā labuma sniegšanā,
piemēram, invalīdu biedrībās kā aprūpētāju palīgi, zupas virtuvēs u.c.

2010.gadā īstenojamie projekti (2)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.1.1. “Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā pieejamais finansējums – 3 281 691 lati
Galvenās projekta aktivitātes (no 2010.gada):
• jauniešu darba prakses (6 – 12 mēneši)
• bezdarbnieku grupu nodarbības un individuālās konsultācijas
• atbalsts pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanai mērķa grupu bezdarbniekiem,
kamēr persona piedalās NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos

2010.gadā īstenojamie projekti (3)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.1.2. “Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupas
bezdarbniekiem”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā pieejamais finansējums – 983 110 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja
• specifisku pakalpojumu (ergoterapeitu, surdotulku) nodrošināšana
bezdarbniekiem – invalīdiem

2010.gadā īstenojamie projekti (4)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārta
Plānotais finansējums – 16,6 milj. latu
Projektu īstenošanas periods – uzsākt 2010.gadā (konkurss 3.cet.) un īstenot ne
ilgāk kā 24 mēnešus
Atbalstīto (pakalpojumu saņēmušo) personu skaits – 3 030
Projektus īstenos – sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību
juridiskās personas, pašvaldības, pašvaldību institūcijas, valsts institūcijas
2010.gadā plānotais finansējums – 2 808 162 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un motivācijas programmu izstrāde
un ieviešana atbilstoši reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmai,
• speciālistu apmācība.

