ES struktūrfondi labklājības nozarē

Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
departaments

Saturs:
1. Nozarei plānotais Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums
2. NVO un pašvaldību līdzdalības iespējas
3. 2010.gadā īstenojamie projekti

Nozarei plānotais Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējums
LM
142,34 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
ESF (92,2%) 142.34
MLVL (202,53 MEUR)

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

91,14% Atbalsts cilvēkresursiem

Pakalpojumu attīstība 8,86%
12,61 MLVL (17,94 MEUR)

129,73 MLVL (184,59 MEUR)
8,18%
Nodarbinātie,
pašnodarbinātie
10,61 MLVL (15,09
MEUR)
-Atbalsts mūžizglītībai
5,44 MLVL (7,74MEUR)
- Atbalsts bezdarba
prevencijai
 5,17MLVL (7,35 MEUR)

91,82% - Darbspēju vērtēšanas sistēmas attīstība

Bezdarbnieki, darba
meklētāji, personas, kas
pakļautas sociālās
atstumtības riskam
119,12 MLVL (169,49
MEUR)

- Bezdarbnieku apmācība
45,61 MLVL (64,9 MEUR)
- Alternatīvie sociālie pakalpojumi
16,48 MLVL (23,45 MEUR)
-Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 3,78 MLVL (5,38 MEUR)
- Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
 6,98 MLVL (9,91 MEUR)
- Kompleksie atbalsta
pasākumi
12,22 MLVL (17,39 MEUR)
- Vietējie nodarbinātības
pasākumu plāni
34,05 MLVL (48,45 MEUR)
(nepieciešams papildu 13 MLVL)

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 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
 9,05 MLVL (12,84 MEUR)
- Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveide
2,42 MLVL (3,52 MEUR)

ES struktūrfondu labuma saņēmēji/datu kopas/sistēmas labklājības nozarē
2007 - 2013: (pēc aktivitāšu pārvērtēšanas)
ESF

ERAF
Pakalpojumu attīstība

Atbalsts cilvēkresursiem
165 567 personas
Nodarbinātie,
pašnodarbinātie
31 200 personas
- Atbalsts mūžizglītībai
20 200 personas
- Atbalsts bezdarba
prevencijai
 11 000 personas

Bezdarbnieki, darba
meklētāji, personas, kas
pakļautas sociālās
atstumtības riskam
134 367 personas
- Bezdarbnieku apmācība

- Darbspēju vērtēšanas sistēmas attīstība
1 sistēma (kopā ar darbspēju vērtēšanas
infrastruktūras pilnveides aktivitāti skar 47 500
personas, darba tirgū atgriežas 2330 personas)
-Darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības
sistēmas attīstība
25 datu kopas
- Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
uzraudzības pilnveide
 280 darba tirgus institūciju darbinieki
- Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana
100 000 nozaru un uzņēmumu darbinieki gadā
- Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
 1200 (200 darbinieki gadā)

69 853 personas
- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 1470 personas ar redzes un dzirdes
traucējumiem
-Alternatīvie sociālie pakalpojumi
5 sociālās rehabilitācijas un alternatīvās
aprūpes attīstības programmas;
202 sociālās aprūpes un alternatīvās sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu programmas;
3030 personas saņems uzlabotos sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus.
- Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
 1114 personas
- Kompleksie atbalsta
pasākumi
13 900 personas
- Vietējie nodarbinātības
pasākumu plāni
45 000 (+ 24 500 par papildus VB
finansējumu)

Infrastruktūras attīstība
- Darbspēju vērtēšanas infrastruktūras pilnveide
 1 filiāle – vienas pieturas aģentūra (kopā ar darbspēju
vērtēšanas sistēmas attīstības aktivitāti skar 47 500
personas, darba tirgū atgriežas 2330 personas)
- Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība
 profesionālās rehabilitācijas, profesionālās
piemērotības pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju
saņems 4300 personas, kā arī tiks izveidota 1 soc.
aprūpes institūcija un modernizētas 6 soc. aprūpes
institūcijas 5 reģionos.
- Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveide
Darba tirgus institūciju pakalpojumu sniegšanas
uzlabošanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana

Pašvaldību un 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, jauniešu darba prakses)
5. Mērķa grupas pārstāvji (piemēram, 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)

2010.gadā īstenojamie projekti (1)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.2. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
Projektu īstenošanas periods – 2009.gada 2.pusgads – 2013.gada 2.pusgads
Projektu īsteno:
• Latvijas Nedzirdīgo savienība
• Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību
2010.gadā plānotais finansējums – 802 144 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana darbam ar personām ar
dzirdes un redzes traucējumiem,
• motivācijas, sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana,
• specializētu palīglīdzekļu nodrošinājums.

2010.gadā īstenojamie projekti (2)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 1.kārta
Projekta īstenošanas periods – 01.09.2009. – 30.06.2010.
Izstrādātas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas – 5
Projektu īsteno – 5 plānošanas reģioni
2010.gadā pieejamais finansējums – 247 068 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• Sociālo pakalpojumu attīstības programmu izstrāde un apstiprināšana
plānošanas reģionā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem,
bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju
grupu sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu mērķa grupas
nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā

2010.gadā īstenojamie projekti (3)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.2.4. “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārta
Plānotais finansējums – 15,6 milj. latu
Projektu īstenošanas periods – uzsākt 2010.gadā (konkurss 3.cet.) un īstenot ne
ilgāk kā 24 mēnešus
Atbalstīto (pakalpojumu saņēmušo) personu skaits – vismaz 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 – 1 709 614 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un motivācijas programmu izstrāde
un ieviešana atbilstoši reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmai,
• speciālistu apmācība.

2010.gadā īstenojamie projekti (4)
Aktivitāte Nr. 3.1.4.1.2. “Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai”
Apstiprinātais finansējums – 2,5 milj. lati (ERAF – 2,1 milj. lati, VB – 0,3 milj. lati)
Projektu īstenošanas periods – 01.03.2009. – 31.12.2010.
Atbalstīto profesionālas rehabilitācijas institūcijas struktūrvienību skaits – 3
Projektu īsteno – Sociālās integrācijas valsts aģentūra
2010.gadā pieejamais finansējums – 1 156 264 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• mācību telpu renovācija, vides pielāgošana, datorizācija,
• telpu aprīkošana ar rehabilitācijas iekārtām,
• dzīves vietas pielāgošana invalīdiem.

2010.gadā īstenojamie projekti (5)
Aktivitāte Nr. 3.1.4.1.3. “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
Apstiprinātais finansējums – 0,6 milj. lati (ERAF – 0,5 milj. lati, VB – 0,1 milj. lati)
Projektu īstenošanas periods – 01.03.2009. – 28.02.2011.
Izveidoto sociālās rehabilitācijas centru dzirdes invalīdiem skaits – 3
Projektu īsteno – Latvijas Nedzirdīgo savienība
2010.gadā pieejamais finansējums – 426 703 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• sociālās rehabilitācijas centru būvniecība,
• materiāltehniskā nodrošinājuma (iekārtu, aprīkojuma) iegāde un telpu
aprīkošana.

2010.gadā īstenojamie projekti (6)
Aktivitāte Nr. 3.1.4.1.5. “Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem” 2.kārta
Plānotais finansējums – 5,45 milj. lati (ERAF – 4,63 milj. lati un VB – 0,82 milj. lati)
Projektu īstenošanas periods – 01.05.2010. – 31.12.2012.
Ilgstošās sociālās aprūpes institūciju struktūrvienību modernizācija un aprīkošana – 6
Projektu īsteno – valsts sociālās aprūpes centri
2010.gadā plānotais finansējums – 1 054 796 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• ēku renovācija un rekonstrukcija
• telpu aprīkošana, tai skaitā tehnisko palīglīdzekļu iegāde

Paldies par uzmanību!

2010.gadā īstenojamie projekti (7)
Aktivitāte Nr. 1.2.2.1.2. “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā plānotais finansējums – 915 745 lati
Mērķgrupa: nodarbinātas un pašnodarbinātas personas (izņemot valsts civildienestā
nodarbinātos) no 25 gadu vecuma
Galvenās projekta aktivitātes: (kupona vērtība līdz 250 Ls gadā)
• karjeras konsultēšanas pakalpojumi,
• profesionālās pilnveides programmu apguve (izņemot A, B vai C kategoriju
autovadītāju apliecības iegūšanas programmas)
• atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei (saziņa dzimtajā valodā, saziņa
svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā
prasme, mācīšanās mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība,
kultūras izpratne un izpausme)

No līdzmaksājuma 10% apmērā atbrīvoti: invalīdi; viena vecāka ģimene, kurai ir
viens vai vairāki apgādājamie; ja personai ir divi vai vairāki apgādājamie;

2010.gadā īstenojamie projekti (8)
Aktivitāte Nr. 1.3.1.1.3. “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 1.un 2.kārta
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā plānotais finansējums – 21 474 184 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, neformālās izglītības
ieguve
• pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguve
(līdz 18 mēn., 1000 Ls)
• apmācība pie darba devēja (vismaz 3 mēnešu nodarbinātība pēc apmācības)
• specifisku pakalpojumu (ergoterapeitu, surdotulku, pavadoņu, specializētā
transporta pakalpojumi) sniegšana bezdarbniekiem – invalīdiem

2010.gadā īstenojamie projekti (9)

Aktivitāte Nr. 1.3.1.1.3. “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 3.kārta
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā plānotais finansējums – 184 160 lati
Pasākuma īstenošanas periods: 2010.gada marts – 2012.gada aprīlis
Mērķgrupa – jaunieši (bezdarbnieki) līdz 25 gadu vecumam ar augstāko izglītību
sociālajās zinātnēs, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Galvenās projekta aktivitātes:
• bezdarbnieku apmācība (klientu apkalpošanas pamatprincipi, darbs ar darba
devēju, darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšana u.c.);
• darba prakse Nodarbinātības valsts aģentūrā (līdz 12 mēn.), saņemot
ikmēneša stipendiju 150 latu

2010.gadā īstenojamie projekti (10)
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 – 11 670 479 lati (pieprasīts papildus 13 MLVL)
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 (11)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.1.1. “Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā pieejamais finansējums – 3 296 691 lati
Galvenās projekta aktivitātes (no 2010.gada):
• jauniešu darba prakses (6 – 12 mēneši, ar ikmēneša stipendiju 120 latu)
• bezdarbnieku grupu nodarbības un individuālās konsultācijas (līdz 32 stundām)
• atbalsts pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanai mērķa grupu bezdarbniekiem,
kamēr persona piedalās NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos
(līdz 6 mēn.)

2010.gadā īstenojamie projekti (12)
Aktivitāte Nr. 1.4.1.1.2. “Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupas
bezdarbniekiem”
Projektu īsteno – Nodarbinātības valsts aģentūra
2010.gadā pieejamais finansējums – 2 050 086 lati
Galvenās projekta aktivitātes:
• nelabvēlīgā situācijā esošo bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja
līdz 12 mēn., īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku nodarbināšana
līdz 24 mēn., invalīdu nodarbināšana līdz 36 mēn.
• specifisku pakalpojumu (ergoterapeitu, surdotulku) nodrošināšana
bezdarbniekiem – invalīdiem
Nelabvēlīgā situācijā esoši bezdarbnieki: personas, kurām iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri
apmaksāta darba; personas, kas nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju; personām, kas vecākas par 50 gadiem;
personas, kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie;
personas, kuras pieder etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās
zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu
Īpaši nelabvēlīgā situācijā esoši bezdarbnieki: personām, kurām 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba

