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Labklājības ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt nelabvēlīgākā situācijā 
esošu bezdarbnieku iekļaušanos 
darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma 
“Ilgstošo bezdarbnieku 
aktivizācijas pasākumi” 
īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā 
situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma 
“Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” īstenošanas noteikumi”, jo ir 
šādi iebildumi: 

 
1. 3.1., 3.2., 3.3. apakšpunktā termiņš, pēc kura bezdarbnieks var pretendēt 

uz iesaisti pasākumos, jāsamazina no 12 uz 9 mēnešiem, lai radītu 
iespējas bezdarbniekiem bezdarba gadījumos ātrāk un veiksmīgāk 
integrēties sabiedrībā un darba tirgū; 

2. 26. punkts nosaka pašvaldībai vairākus pienākumus: nodrošināt 
bezdarbnieku nokļūšanu uz veselības pārbaužu veikšanas vietu un 
atpakaļ, bezdarbnieku nokļūšanu uz profesionālās piemērotības 
noteikšanas vietu un atpakaļ, priekšfinansēt 3.4. un 3.5. apakšpunktā 
minēto bezdarbnieku nokļūšanu līdz narkologam, kā arī veselības 
pārbaužu veikšanas vietai un atpakaļ. Nosakot šādus papildu pienākumus, 
pašvaldībām tiek uzlikts papildu administratīvais slogs, kā arī ir risks 
neatgūt bezdarbniekiem avansā izmaksātos līdzekļus. Projektā plānots 
piesaistīt nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus, līdz ar to nepieciešams 
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veikt iepirkumu par transporta pakalpojumu sniegšanu attiecīgajai NVA 
filiālei vai priekšfinansēt bezdarbniekam ceļa izdevumus no projekta 
līdzekļiem; 

3. MK noteikumu projektā noteikts, ka “20.4.3. šo noteikumu 
18.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas izmaksas 
sadarbības partnerim, kas nepārsniedz 290 euro par viena šo noteikumu 
3.3. apakšpunktā minētā bezdarbnieka profesionālās piemērotības 
noteikšanu”, anotācijā, “ka profesionālās piemērotības noteikšanas 
izmaksas vienam bezdarbniekam (ar invaliditāti un prognozējamo 
invaliditāti, kurš bijis bez darba vismaz 12 mēnešus) nepārsniedz 
285 euro”. Lūdzam precizēt izmaksas, kā arī mērķa grupu – vai tās ir 
personas ar invaliditāti (MK noteikumu 3.3. apakšpunts) vai papildus arī 
personas ar prognozējamo invaliditāti (skat. iepriekš citēto anotāciju). 

4. Ņemot vērā mērķa grupas (ilgstošie bezdarbnieki) prasmes, uzmanības 
noturību utt., 30. punktā (kur tas attiecināms) nepieciešams samazināt 
pasākuma laiku no 8 stundām uz īsāku laiku. 

5. MK noteikumu 14. punkts nosaka, ka “finansējuma saņēmēja sadarbības 
partneris, īstenojot šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo 
darbību, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra”. Minētā atbalstāmā 
darbība ir profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar 
invaliditāti. Lūdzam pamatot, kāpēc Sociālās integrācijas valsts aģentūrai 
tiek paredzēts finansējums šī pasākuma projektā, ja viens no tās 
uzdevumiem ir „sastāda un īsteno individuālos sociālās rehabilitācijas 
plānus, sniedzot kvalificētu speciālistu pakalpojumus;”, kā arī „sniedz 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem”. 

6. Lūdzam pārstrādāt visus MK noteikumu projekta punktus, kuros minētas 
pašvaldības, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 11. pantu: “Valsts 
pārvaldes iestādei, deleģējot pašvaldībai atsevišķus pārvaldes 
uzdevumus, jānodrošina pilnā apmērā finanšu līdzekļi, kas nepieciešami 
šī uzdevuma izpildei.” Pašvaldību iesaiste valsts funkciju pildīšanā ir 
iespējama, tikai pilnā apmērā finansējot visus izdevumus, nevis tikai 
daļu. 

7. Noteikumu projektā ir jāparedz daudz precīzākas un skaidrākas 
pašvaldības koordinatora un NVA darbinieku darba robežas. 
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